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  الشكر
 

متام هذا العمل املتواضعإجناز و إعانيت يف إتعاىل على توفيقي و الشكر هللا سبحانه و احلمد هللا و   

 

لى عحممد على نصائحه وتوجيهاته و  دكتور رمضاينالتقدير واإلمتنان إىل املشرف الالعرفان و أتقدم بالشكر اجلزيل و 
حرصه على إمتام هذا العملواضعه و ت  

 

لعيد حممد استاذ الدكتور ىل األإ بأمسى عبارات التقدير واإلحرتامتقدم أكما   

 

 كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل األساتذة احملرتمني أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذا العمل

 

إمتام هذا العملجناز و إنسى أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين على أدون أن   

  

  



 

       
 

 

 اإلهداء
ن حتصي فضائلهاأرقام ىل من ال ميكن لألإن تويف حقها، أىل من ال ميكن للكلمات إ  

والديتىل إ  

 

الكفاحإىل من إنتظر هذا اليوم بشغف فلك كل حيب وإحرتامي، إىل من علمي معىن   

 إىل والدي

 

أطال اهللا يف عمرمها إىل جديتّ   

 

 إىل إخويت: صارة، أحممد، أمحد

 

  

 

 

 



 

       
 

 ملخص:

وذلك من  ،دف هذه الدراسة إىل معرفة الدور الذي يلعبه التدقيق اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
خالل التطرق إىل دوره يف احلد من مشكلة عدم متاثل املعلومات وذلك عن طريق حتقيق جودة املعلومة باإلعتماد 
على معايري تقارير التدقيق؛ باإلضافة إىل دوره يف التخفيض من تضارب املصاحل بني كل من اإلدارة واملسامهني من 

ارجي ليته بعدم تدخل اإلدارة يف أداء مهامه، وبإعتبار مهام املدقق اخلخالل إلتزامه مبعايري التدقيق وتدعيم إستقال
مرتبطة بأعمال اآلخرين فهو مسؤول قانونيا عن صحة املعلومات الوارده يف تقريره؛ إضافة إىل تضييق الفجوة بينه 

  ة. ملهنيوبني مستخدمي القوائم املالية من خالل حتلي املدقق اخلارجي بالشك املهين وبذل العناية ا

دأت يف توفري وحظ أن اجلزائر بلوبإسقاط موضوع الدراسة على البيئة اجلزائرية من خالل توزيع إستمارة إستبيان، 
والنظام  2009والقرارات املكملة له وميثاق احلكم الراشد سنة  01-10املتطلبات القانونية من خالل إصدار القانون 

تربير  ينة واملتمثلني يف املهنيني على هذه املتطلبات يفعرتكاز معظم أفراد الوذلك نظرا إل 2007احملاسيب املايل سنة 
م، ويف األخري مت التوصل إىل أن هناك إرتباط يف جممله متوسط بني املدقق اخلارجي واملبادئ حوكمة الشركات  إجابا

  الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية.

    .حوكمة الشركات، التدقيق اخلارجي، املسامهني، تقارير التدقيق، جودة املعلومة الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

      Cette étude vise a identifier le rôle qui joué l'audit externe pour activer les principes de 
gouvernance d'entreprise, en abordant son rôle pour limiter le problème de l'asymétrie des 
l'informations à travers de la qualité de l'information en basant sur les normes des rapports 
d'audit ; l’auditeur en plus de son rôle dans la réduction des conflits d'intérêts entre la 
l’administration et les actionnaires à travers le respect des normes d’audit et le renforcement de 
sa indépendance impliquant la non immixtion de l’administration dans l'exercice de ses 
missions qui, en se rapportant au travail d’autrui , il engage sa responsabilité juridique quant à 
véracité des informations contenues dans son rapport; en plus de réduire de gap entre lui et les 
utilisateurs des états financiers, l’auditeur externe devrait faire preuve d’incertitude 
professionnelle et de conscience professionnelle.   

  La projection de l’objet de cette étude sur l'environnement algérien en distribuant une 
questionnaire, on observe que l'Algérie a commencé pour fournir les exigences juridiques à 
travers la promulgation de la loi 10-01 et les décisions complémentaires ainsi que la Charte de 
bonne gouvernance en 2009, et le système de comptabilité financière en 2007, Et au vu de 
l’appui de la majeure parti des professionnels sur ces exigences dans la justification de leurs 



 

       
 

réponses, Enfin nous avons conclu qu’il y’a une corrélation globalement moyenne entre 
l'auditeur externe et les principes de gouvernement d'entreprise  de l'OCDE. 

Mots-clés: Gouvernance d'entreprise, audit externe, actionnaires, rapports d'audit, qualité de 
l'information. 

Abstract : 

  This study aims to identify the rôle played by external audit in activation of corporate 
governance principles by addressing its rôle in reducing the problem of information asymmetry 
by achieving the quality of information based on standards audit reports; the auditor in addition 
to its rôle in reducing conflicts of interest between the administration and the shareholders 
through the respect of the auditing standards and the reinforcement of its independence 
implying the non interference of the administration in the exercise of function, as the tasks of 
external auditors relation to the work of others, He is legal responsibility for the health 
information contained in its report; in addition to reducing the gap between it and the users of 
the financial statements, Through the external auditor should demonstrate professional 
uncertainty and professional conscience. 

  By dropping the subject of the study on the Algerian environment through the distribution of 
a questionnaire, It was noted that Algeria started to provide exigences légals through the 
issuance of Law 10-01 and its supplementary resolutions, The Charter of  Goog Governance in 
2009 and the Financial Accounting System in 2007, In view of the support of most professionals 
on these requirements in the justification of their answers ; Finally, We concluded that there 
was an medium correlation between the External Auditor and the Corporate Governance 
Principles OECD. 

Keywords: Corporate Governance, External Audit, Shareholders, Audit Reports, Quality of 
Information. 
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وملة اهرة العالتكنولوجية، لعل من أمههـا ظالتطورات العلمية و من  طرأت على العاملاليت  اتتغري ال بببس   
يق القيود أمام تدفقات رؤوس األموال بني خمتلف دول العامل عن طر حترير التجارة العاملية وفتح احلدود و و 

لى زيادة ا عإنعكس أثره وهذه األخريةإنفصال امللكية عن اإلدارة، بروز الشركات متعددة اجلنسيات و 
  فعالية.تحقيق أهدافها بكفاءة و لمسؤوليات إدارة الشركات وذلك 

يارات إقتصادية و أعقب كل ه    يف  )Watergate( أزمات وفضائح  مالية، كفضيحةذه التغريات إ
حماولة و       يف السرقة  والشروعىل فشل الرقابة املالية يف الشركات إيرجع سببها مريكية و الواليات املتحدة األ

ات الفساد صدار قانون مكافحة ممارسإىل إستدعى إتقدمي الرشاوي لبعض املسؤولني مما التغطية عليها ب
ا اليت  1997خريين أزمة جنوب شرق آسيا سنة العقدين األ كما حدث يف، 1977سنة  ميكن وصفها بأ

يار كربيات الشركات الاليت أدت إىل  2008 آخرها أزمة سنةو ، أزمة ثقة خاصة الشركات –عاملية إ
ا إىل املمارسة السليمة يف الرقابة -منها األمريكية يار هذه الشركات بإفتقاد إدار شراف اإلو            إرتبط إ

دفقات عدم القدرة على توليد ت الذي نتج عنهاكذلك إختالل هياكل التمويل واملهارات و  نقص اخلربةو 
هي  العامل و أكرب شركات التدقيق يف عليها.كما مت إغالق رتتبةلتزامات املاإل ملواجهةنقدية داخليـة كافية 
ق إصدار تقارير التدقيو  قامت بإرتكاب أخطاء مهنية كبرية اليت Arthur Anderson شركة آرثر أندرسون
يجة ي نتنتج عنه إفتقاد الثقة يف مهنة التدقيق اخلارجإىل تعرضها لدفع غرامات مالية، و املضللة. مما أدى 

بالتايل و  ق عليها من قبل املدقق اخلارجياملصادية الواردة يف القوائم املالية و عدم صحة املعلومات احملاسب
ا .   فقدان املعلومات جود

اسبية عدم إظهار املعلومات احمل الذي نتج عنهاإلفصاح املناسب ص الشفافية و إىل ذلك نق باإلضافة   
لسلبية الناشئة للحد من هذه املمارسات اباإلقتصاديات املتقدمة و مما دفع للشركة،  حلقيقيةا وضعيةلل

دف زيادة الثقة يف اإلهتمام مبفهوم حوكمة الشركات و  ا و إذلك      سواق املاليةتعميق دور األقتصاديا
  طراف.مصاحل مجيع األمارات من خالل احلفاظ على حقوق و ستثتشجيع زيادة اإلو 

يتم من  اليت الركائزو  القواننيالعمليات و جموعة من اإلجراءات و ام كميعرب مفهوم احلوكمة بشكل ع   
ا، حبيث يتضمن اإلطالشركات و مراقبة خالهلا   وقـوزيع الــحـقــتار العام حلوكمة الشركات حتديد و التحكم 

 ومسامهني وغريهم من أصحاب مدراءراف يف الشركة من جملس اإلدارة و املسـؤولـيات عــلى خمتلف األطو 
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بالتايل تسعى حوكمة الشركات إىل حتقيق اجلودة يف األداء عن طريق مراقبة تصرفات اإلدارة املصلحة، و 
  (املسريين) فيما يتعلق بإستغالل املوارد املتاحة للشركة مبا حيقق عوائد تعود بالنفع لكافة أطراف الشركة .

املشروعات الدولية اخلاصة تقريرا حول حوكمة الشركات حدد فيه لتحقيق هذا املفهوم أصدر مركز و     
امات البنك سهإباإلضافة إىل  القطاعات اإلقتصادية،ارسة اإلدارة الرشيدة بالشركات و خمتلف مبادئ مم

مبادئ حوكمة  1999 التنمية سنةأصدرت منظمة التعاون اإلقتصادي و صندوق النقد الدويل،كما العاملي و 
مبادئ التالية: توافر إطار فعال حلوكمة الشركات، ) 6( ، املتمثلة يف ستة2004 عديلها يفمت تالشركات و 

حفظ حقوق املسامهني، املعاملة العادلة للمسامهني، احلفاظ على مصلحة األطراف ذات العالقة أو الصلة 
 عدة الدولمعنية مبساهذه املنظمة كذلك والشفافية ومسؤوليات جملس اإلدارة، و  بالشركة، اإلفصاح

لشركات بكل ااملؤسسية لتطبيق حوكمة تطوير األطر القانونية و باإلضافة إىل  ا،غري األعضاء األعضاء و 
  اخلاصة.من الشركات العامة و 

        أحداث الفشل اجلسيمة ّمحل املدقق اخلارجي مسؤولية ذلك حبجة اإلمهال بسبب اإلخفاقات و   
املستفدين من خدمات التدقيق اخلارجي كانوا يتوقعون من املدقق  التقصري يف أداء واجباته، كما أنو 

 احلقيقة هذا يفتثبت الوضعية احلقيقية للشركة، و تقدمي تقارير إكتشاف مجيع األخطاء اجلوهرية و  اخلارجي
أن حوكمة  بإعتبارضا فشل يف نطام حوكمة الشركات، و إمنا أيس فشل يف مهنة التدقيق اخلارجي و لي

املصاحل بني  اربجمموعة من العالقات التعاقدية بني خمتلف أطراف الشركة، نتج عنها تضالشركات هي 
ة األسهم،  محاية مصاحل محلرجي يف التخفيض من هذا التضارب و هنا جاء دور املدقق اخلاأطراف التعاقد و 

ها على القوائم تأثري و  كما عمل املدقق اخلارجي على تقليص حدة املشاكل املرتبة على عدم متاثل املعلومات
  زيادة الثقة بالشركة.  د على ترشيد قرارات املستثمرين و املالية، مما يساع

ات املسؤولي نع اسبةاحمللية متكن من آطار حوكمة الشركات، حيث يعمل كإيعترب املدقق اخلارجي جزء من 
ضمان قيام دارة لرقابة اإلطريقة لقياس و  حيث متثل، طراف ذات العالقة بالشركةاليت يتحملها كل األ

ثل اجلهة مسامهيها. بإعتبار أن املدقق اخلارجي ميالشركة مبا خيدم مصاحل الشركة و  صولأاملديرين بتوظيف 
ابة شرافية املكلفة للقيام بعمليات حوكمة الشركات.إن املتتبع للتدقيق اخلارجي يتبني له أمهية هذا يف الرقاإل
 إضفاء الدور الــذي يلعبه يفو  ل املهام املوكلة للمدقق اخلارجيتظهـر هذه األمهية من خالالشركات، و  على
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دي فـيه رأيه ذلك من خالل تقريره الذي يباملالية اليت تنشرها الشركات، و  على املعلومات املصداقيةو  الثقة
  ها.نتـائج نشاطو  كةحقيقية للشر الفين احملايد حول مدى صدقها يف التعبري عن الوضعية الـ

نامية ن أثرها وصل إىل الدول الحدثت يف الدول املتقدمة إال أقتصادية اإلاألزمات املالية و  رغم أن معظم
إىل إصالح  ااألسواق املالية ، مما دفعهقتصادية املربمة بني الدول و تفاقيات اإلاإلوذلك بسبب العالقات و 

ا على ممارسات حوكمة الشركات. إمنظومتها احملاسبية والتدقيقية و    عتماد

ا،  ن تغري الطريقة اليت تأجيب على الشركات حل املشكالت املعاصرة و ملواكبة هذة التطورات و      عمل 
طار تشريعي مناسب لذلك، لذا إتبع املشرع اجلزائري سياسة إصالح إن تنشئ أكما جيب على احلكومات 

ي حيث شهد يدان اإلقتصادشاملة ملنظومته القانونية ملست العديد من امليادين، غري أن أبرزها يبقى امل
املتعلق  08-91 املتمم للقانوناملعدل و  01-10رقم  إصدار العديد من القوانني من بينها إصدار القانون

ضمن النظام احملاسيب املايل املت 11-07 احملاسب املعتمد، القانونمبهنة خبري حماسب وحمافظ احلسابات و 
  .2009 كذلك إصدار ميثاق احلكم الراشد سنةو 

  التالية: اإلشكاليةمما سبق ميكن طرح 

تمية في ظل حمبادئ حوكمة الشركات تفعيل  فيالتدقيق الخارجي يؤثر إلى أي مدى يمكن أن 
  ؟تبنيها من قبل الشركات الجزائرية

  تندرج ضمن اإلشكالية السابقة جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:  

  ؟ضرورة تبين حوكمة الشركات يف ظل التغريات احلالية ما -1

  ؟لتدقيق اخلارجيا عتماد على رأي اإلإىل أي مدى ميكن  -2

  عتباره أداة رقابة؟إتفعيلها باإللتزام مببادئ حوكمة الشركات و كيف يساهم التدقيق اخلارجي يف ضمان   -3

  ؟اخلارجي يف الشركات اجلزائريةمن طرف املدقق مبادئ حوكمة الشركات واقع تفعيل ما هو  -4

  

  الفرضيات:
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  قصد معاجلة اإلشكالية متت صياغة مجلة من الفرضيات التالية:  

يتها يف الدول تتصاعد أمهية كبرية تتزايد مع مرور الزمن و ممارستها أمهحتتل مبادئ حوكمة الشركات و  -1
  هور األزمات املالية.النامية بعد أن القت قبوال واسعا يف الدول املتقدمة خاصة بعد ظ

  ة من اخلطوات.ذلك من خالل إتباع مجليجة النهائية من عملية التدقيق و النتق اخلارجي دقاملرأي يعترب  -2

  مبادئ حوكمة الشركات.لية بني كل من التدقيق اخلارجي و هناك عالقة تباد -3

    اديمنظمة التعاون اإلقتصمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن يسعى املدقق اخلارجي إىل تفعيل  -4
  التنمية يف الشركات اجلزائرية.و 

  أهمية الدراسة:

  مهية البحث يف اآليت:أعلى ضوء ما سبق ميكن إبراز 

تنبع أمهية الدراسة من خالل األمهية اليت تكتسبها مهنة التدقيق اخلارجي يف اإلقتصاد من خالل  -   
لى تعيني املدقق نون عاهليات املختلفة اليت جيربها القاالشركات و عمال أالدور الرقايب الذي متارسه على 

      ظرا هلذا الدور ناء الثقة على القوائم املالية، و الدور الذي يلعبه رأيه الفين احملايد يف إضفو   اخلارجي،
  األمهية تنادي مبادئ حوكمة الشركات.و 

اءات معينة  تنظم عملية التدقيق، بإستخدام إجر تعترب معايري التدقيق اخلارجي املبادئ العامة اليت -    
ق اخلارجي ن تطور مفاهيم التدقيأال شك قيقها من وراء عملية التدقيق، و هداف الواجب حتللوصول إىل األ

  دى إىل اإلهتمام مببائ حوكمة الشركات.أاملعايري اخلاصة به مؤخرا، كل هذا و 

     لت على إدخال مجلة من اإلصالحات يف جمال احملاسبةبعد إصدار اجلزائر مليثاق احلكم الراشد عم -  
يأت األرضية ونة األخرية، تسعى من وراءها إىل التدقيق يف ظل اإلصدارات القانونية اليت عرفتها يف األو 
  تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ل

  أهداف الدراسة:

  مبادئ حوكمة الشركات.توضيح مفهوم ودوافع و  -1
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واجهها أثناء حتليل املسؤوليات املختلفة اليت يقق اخلارجي، مما يدفعنا لدراسة و املوكلة للمدإظهار املهام  -2
 ممارسته ملهامه.

دف دفع املتعاملني  -3 إبراز الدور الذي يلعبه التدقيق اخلارجي يف إرساء مبادئ حوكمة الشركات 
ذا اجلانب واإل  رشيدللتدقيق اخلارجي، خصوصا يف ت ستغالل األمثلواإلدارة على حد السواء لالهتمام 

ني ما ت اليت تنشأ بحنرافاخطوات الشركات حنو حماربة كل صور الفساد، وتقليل قدر اإلمكان من اإل
  الواقع. تصبوا إليه و 

التعرف على مدى إلتزام املدقق اخلارجي مببادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون  -4
دف حتسني أداء الشركات اجلزائريدوره و  التنمية قتصادي و اإل   ثقة بنتائجها.زيادة الة و يف تفعيلها 

  الدراسة: دوافع

  األسباب الموضوعية:  -1

  النظام احملاسيب املايل".املوضوع مبجال التخصص "التدقيق و رتباط إ -

لشركات اهتمام بالتطورات اليت مست مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر يف ظل موضوع حوكمة عدم اإل -
إلقتصاد اإلنفتاح على احتوهلا إىل نظام إقتصاد السوق و  رغم حاجة اإلقتصاد الوطين إىل ذلك يف ظل

  العاملي.

يارات كربيات الشركات بسبب القصور يف تطبيق مبادئ إنتشار ظاهرة الفساد و  - ما إجنر عنها من إ
  حوكمة الشركات.

  اهلامة على الساحة احمللية و الدولية.يعترب موضوع حوكمة الشركات من املواضيع  -

  سباب الشخصية:األ -2

  هتمام بالبحث يف ميدان التدقيق اخلارجي.امليول الشخصي لإلالرغبة و -

  حوكمة الشركات.بحوث حول مهنة التدقيق اخلارجي و ثراء املكتبة الوطنية بإاملسامهة يف  -

  هوم.املبادئ اليت تعترب جوهر هذا املفالشركات و ارجي يدرك مفهوم حوكمة ذا كان املدقق اخلإمعرفة ما  -
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  حدود الدراسة:

عليه و  ،ه يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركاتدور هذه الدراسة بالتدقيق اخلارجي و  تم الحدود المكانية:
ال حوكمة ىل بعض التجارب الدولية يف جمإمت اإلهتمام باملبادئ الصادرة عن اهليئات الدولية، كما تطرقنا 

بالتعاون مع اهليئات الدولية.  2009 ات، مبا فيها جتربة اجلزائر بإصدارها ميثاق احلكم الراشد سنةالشرك
 اسبنياخلرباء احملمقدم لعينة من حمافظي احلسابات و إضافة إىل إجراء مسح وطين من خالل إستبيان 

  .واألساتذة اجلامعيني

إعتمدنا يف هذه الدراسة على فرتات زمنية خمتلفة بالنسبة للجانب النظري، لكل من  الحدود الزمانية:
حوكمة الشركات، أما اجلانب التطبيقي فكان توزيع إستمارة اإلستبيان خالل جي و مفهوم التدقيق اخلار 

  .2017جوان ىل إ 2016 الفرتة املمتدة من سبتمرب

  الدراسات السابقة:

جمع دراسة حالة م -التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات") 2008-2007( *محادي نبيل
 "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص ماليةصيدال وحدة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة

"كيفية  ساسية هلذه املذكرة يفشلف : حيث متثلت اإلشكالية األحسيبة بن بوعلي حماسبة، جامعة و 
ق اخلارجي كأداة لتطبيق حوكمة الشركات"، حيث حاول صاحب املذكرة معاجلة هذه اإلستفادة من التدقي

ديد حت طار النظري حلوكمة الشركات: من خاللربعة فصول، تناول الفصل األول اإلأشكالية من خالل اإل
 وضع يف مهيتها، املبادئ اليت تقوم عليها، باإلضافة إىل جهود املنظمات الدوليةأخمتلف املفاهيم احلوكمة و 

قواعد حوكمة الشركات، أما الفصل الثاين تناول اإلطار النظري للتدقيق اخلارجي، يف حني تناول الفصل 
ة توقعات التقليل من فجو ملشاكل الناجتة عن عقد الوكالة و الثالث دور التدقيق اخلارجي يف احلد من ا

ستمرار يف مدى قدرة الشركة على اإل مستخدمي القوائم املالية وكذا مسؤولية التدقيق اخلارجي يف معرفة
يف األخري مت إسقاط اجلانب النظري على جممع صيدال من خالل واقع التدقيق اخلارجي كآلية النشاط، و 

حد أىل النتائج التالية: التدقيق اخلارجي هو إ، من خالل الدراسة توصل الباحث حلوكمة جممع صيدال
درته على قإكتسب مكانته من منفعته و كثر تنافسية، حيث أعمال دوات الضرورية لقيام بيئة األاأل
داة أثابتة حوكمة الشركات تعترب مب .صحاب املصاحل ذات العالقة بالشركةفراد وأحتياجات األستجابة إلاإل
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ات تطبيق ليآحد أدراستها للمخاطر. حىت يكون املدقق اخلارجي كوارد الشركة و دارة وإستغالل مإتضمن 
ة دراستصال و وف بيئة عمله مث حتسني اإلظر م بالتكوين الشخصي للمدقق نفسه و هتمااإلاحلوكمة البد من 

مة خري التقرير عنها. تعاين شركة صيدال من بعض النقائص يف تطبيق مبادئ حوكيف األاملشاكل واملخاطر و 
م مسموعة فأن حقوقهم حمرتمة و أىل إصحاب املصاخل غري مطمئنني أالشركات، جعلت من  خيص  يماصوا

  تسيري الشركة.

،  "دراسة حالة الجزائر–دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسات ") 2009( * عبدي نعيمة
ثلت ورقلة: حيث متقاصدي مرباح مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، ختصص مالية مؤسسة، جامعة 

مدى إستجابة و  تفعيل حوكمة الشركات ة آليات الرقابة يفاإلشكالية األساسية هلذه املذكرة يف "مدى مسامه
ا من متغريات" شكالية ضمن تناولت هذه اإل ، حيثالبيئة اجلزائرية مع هذه اآلليات يف إطار ما حييط 

املفاهيم  ىلإمن خالل التطرق  -مفاهيم أساسية–ول حوكمة املؤسسات ربعة فصول، تناول الفصل األأ
هوم حوكمة التطبيقية، إضافة إىل عرض أهم النظريات اليت تناولت مفة باملوضوع من الناحية النظرية و املرتبط

م التطبيقات العاملية للحوكمة من خالل إعطاء مفاهيليات الرقابة و ما الفصل الثاين تناول آأالشركات، 
الرقابة املباشرة  لياتآهم أنظمة احلوكمة، يف حني تناول الفصل الثالث حتليل مقارن ألو أولية عن الرقابة 

 خلارجي،ليات منها التدقيق ادورها يف تفعيل حوكمة املؤسسات الذي خصص لدراسة فعالية بعض اآلو 
يف األخري مت إجراء دراسة ميدانية لقياس مدى تطابق آلية عمل كل من جلنة التدقيق، و إلدارة و جملس ا

ل هذه من خال ات.النقائص اليت ممكن مالحظتها يف هذه املمارسات الرقابة مع ممارسات احلوكمة و آلي
ذه اآلليات حوكمة الشركات على البيئة احمليطآىل: يتوقف جزء كبري من فعالية إالدراسة مت التوصل  لية، ة 

ىل تغيري هذه البيئة عن طريق وسائل تضمن نقلة نوعية هلذه املؤسسات مع إهذا ما يستوجب السعي و 
مما رسة يق و ثل السوق املايل يف ضمان تطبخرى مأليات آن تلعبها أدوار اليت ميكن عتبار األخذ بعني اإلاأل

بتت عدم فعاليتها ثأدارة شركات املسامهة اجلزائرية إن السلوكيات اليت متيز عمل جمالس إلية. جيدة هلذه اآل
لعمومية مل دارة املؤسسات اإالقيام بوظائفها بشكل تام. جمالس هة املشاكل امللقاة على عاتقها و يف مواج

م، جعل سهارسة دورها بالشكل الذي كان يرجى منها. بسبب نقص عدد الشركات ذات األتستطيع مم
خرى من الشركات مما جعلها تعيش يف جو من التنافس فرض أنواع أمكاتب حمافظ احلسابات تعمل مع 

   عليها بعض التنازالت.
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ة بالمملكة العربي أثرها على حوكمة الشركاتدور المراجعة الخارجية و ") 2010( *عيد حامد الشمري
ـدف هذه الدراسـة إىل بيان 2"، جملة آفاق للدراسات التجارية، جامعة املنوفية، مصر، العدد السعودية  :

لى جمموعة ذلك باإلعتماد عات باململكة العربية السعودية، و دور مهنة املراجعة يف تفعيل حوكمة الشرك
القواعد و      مهية التنظيم الداخلي ملكاتب احملاسبة، دور املعايري أمن مقومات األداء املعيارية املتمثلة يف 

ة اإلحصائية من خالل الدراسيت تدعم فاعلية حوكمة الشركات، و تأثري مراقبة جودة األداء املهين الو  املهنية
 تنعكس اليتكل منها يدعم اآلخر و حيث  ة بني مقومات املراجعة اخلارجي توصل أن هناك عالقة تبادلي

  اإلجياب على فاعلية حوكمة الشركات.ب

*Elisabeth Bertin et al, « Audit légal et gouvernance d’entreprise –une comparaison 
France/Japon », Comptabilité-contrôle-audit, 2002/3, Tome 8. 

طر خالل مقارنة األذلك من خلارجي يف جمال حوكمة الشركات، و تدور إشكالية الدراسة حول دور املدقق ا
  ىل النتائج التالية:إالباحثني اليابان. حيث توصلوا والتنظيمية واملعايري املهنية يف فرنسا و   القانونية

  اليابان.و  ااإلطار املؤسسي للتدقيق اخلارجي بني فرنسفات كبرية يف األطر القانونية والتنظيمية و إختال-

تم مبهنة التدقيق -   التدقيق اخلارجي،بية و تم الفصل بني اخلربة احملاساخلارجي حيث ال يبالنسبة لليابان، ال 
كانت و        تقرير حول مدى قدرة الشركة على اإلستمرار، ميبتقد كما أن املدقق اخلارجي غري ملزم

 1990  عاميفا أضعف مهمة التدقيق اخلارجي، و الشركات اليابانية تفوض البنك بالرقابة على أعماهلا مم

إلدارة ها بزيادة سلطة جملس اعملت على تطوير الضعف يف مهمة التدقيق اخلارجي و إكتشفت نقاط 
  توظيف املديرين املستقلني.و 

أكدت  1990 ميف عاارجي هي حتقيق املصلحة العامة، و أما بالنسبة لفرنسا، فكانت مهمة التدقيق اخل-
صدرت أ 1999 يف عاماملدقق اخلارجي. و  زيز إستقالليةتعلى ضرورة تقليص فجوة التوقعات و املهنة ع

لتزام املدقق إىل أن إ واخري توصليف األدعم إستقاللية املدقق اخلارجي، و اليت توك و مدونة لقواعد السل
 اخلارجي بأخالقيات املهنة سيؤدي إىل تطبيق فعال حلوكمة الشركات.

  صعوبات الدراسة:

  فيما يلي:أهم الصعوبات اليت واجهتين أثناء الدراسة تتمثل 
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  قلة الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث؛ -1

  قلة املراجع املتعلقة مبوضوع حوكمة الشركات؛ -2

  اخلرباء احملاسبني مع الدراسة.بات و عدم جتاوب بعض حمافظي احلسا -3

  منهج الدراسة:

عرض وصفي لإختبار صحة الفرضيات من عدمها، مت إستخدام املنهج اللتحقيق أهداف الدراسة و    
للجانب  ، هذا بالنسبة للجانب النظري، أما بالنسبةحوكمة الشركاتلتدقيق اخلارجي و اجلوانب املتعلقة با

  ها.النتائج املتوصل إلينهج التحليلي لتحليل اإلستبيان و التطبيقي مت اإلعتماد على امل

كتيب من خالل أسلوب املسح املأما بالنسبة لألدوات اليت مت إستخدامها يف اجلانب النظري فسنعتمد على 
شورة بحوث املنال، كما سندعم املوضوع بالدراسات و اإلطالع على خمتلف املراجع اليت هلا صلة باملوضوع

لدولية، املداخالت املقدمة يف امللتقيات واملؤمترات الوطنية و اجمالت متخصصة وحمكمة و يف دوريات و 
لدراسات اجستري وأطروحات الدكتوراه وكذلك البحوث و ث املقدمة يف مذكرات املاباإلضافة إىل البحو 

  سلوب املقابلةأدوات اليت إستخدمت يف اجلانب التطبيقي املنشورة على مواقع شبكة األنرتنت. أما األ
  .SPSSإستعمال الربنامج اإلحصائي اإلستبيان و و 

  تقسيمات البحث:

سيم البحث ختبار صحة الفرضيات مت تقإلالدراسة، و بعا لألهداف املتوخاة من البحث وملعاجلة تساؤالت ت
  كانت التقسيمات كاآليت:ربع فصول منها ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقي، و إىل أ

رق من مت التط" -الممارسات الحاليةالجوانب النظرية و –حوكمة الشركات  الفصل األول: "يتناول 
عليها تعتمد  الركائز اليتو  أمهيتهاو  حوكمة الشركاتة الذي تضمن ماهيو  توكمة الشركاح طبيعةخالله إىل 

ة األطراف املعنية بتطبيقها، كما تطرقنا إىل آليات تطبيق حوكممن خالل حمددات ونظام حوكمة الشركات و 
 يف األخري مت عرض مبادئ حوكمة الشركات ملختلفو أهم النظريات املفسرة حلوكمة الشركات و  الشركات

  اهليئات الدولية.
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      قيق،مت التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للتدالفصل الثاني: "اإلطار العام للتدقيق الخارجي" ل يتناو 
 التدقيق تطرق إىلأمهية التدقيق، كما مت التارخيي للتدقيق؛ تعريف التدقيق وأهداف و الذي تضمن التطور الو 

احل التنفيذ يف األخري مت عرض خمتلف مر الواجبات امللزم بتطبيقها، و حقوق و و  اخلارجي من حيث الفروض
ا عملية التدقيق اخلارجي.    اليت متر 

إىل دور  حيث مت التطرقالفصل الثالث: "التدقيق الخارجي كأحد آليات حوكمة الشركات" يتناول 
التدقيق اخلارجي يف تفعيل حوكمة الشركات من خالل دور مسؤوليات املدقق اخلارجي يف تلبية توقعات 

شاف كل مدى مسؤوليات املدقق اخلارجي يف إكتلية و مستخدمي القوائم املالية بالتعرض إىل فجوة املسؤو 
بعض احللول رتاح إقدى قدرة الشركة على اإلستمرار و التنبؤ مبوالغش والتصرفات غري القانونية و  أمن اخلط

علومات من خالل م متاثل املتطرقنا كذلك إىل دور املدقق اخلارجي يف ختفيض عدلتضييق هذه الفجوة، و 
دور املعلومة احملاسبية و  حتقق جودة التعريف باخلصائص النوعية اليتعدم متاثل املعلومات و التعريف مبشكلة 

شكلة تضارب يف األخري يتم دراسة ممن مشكلة عدم متاثل املعلومات، و تقرير املدقق اخلارجي يف التقليل 
املدقق اخلارجي يف التقليل منها من خالل عرض بعض احللول  دورملصاحل بني خمتلف أطراف الشركة و ا

ونية اليت فرضها املشرع ت القاناملسؤولياو  ي مببادئ التدقيق املتعارف عليهااملتمثلة يف إلتزام املدقق اخلارج
  تدعيم إستقاللية املدقق اخلارجي.و 

 لشركاتمبادئ حوكمة اتفعيل على التدقيق الخارجي تأثير ممارسات الفصل الرابع: "يتناول   
ة عن ر ميثل اجلانب التطبيقي، حيث إعتمدنا يف دراستنا على مبادئ حوكمة الشركات الصاد، و "الجزائرية

اخلرباء و  التنمية، قمنا بتقدمي إستمارة إستبيان لعينة من حمافظي احلساباتمنظمة التعاون اإلقتصادي و 
تطرقنا ف، SPSS 19 حصائيباإلعتماد على الربنامج اإلمت حتليل اإلستبيان ، و ساتذة جامعينيوأ احملاسبني

جراءات وكذلك إىل إ الوسائل املستخدمة،ىل جمتمع وعينة الدراسة واإلجراءات الدراسة و إيف هذا الفصل 
  وصل إىل نتائج الدراسة.  التنتائج كل حمور من اإلستبيان و  يف األخري قمنا بتحليلإعداد وتفريغ اإلستبيان و 
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  :الفصل مقدمة

كمة صبح مفهوم حو أحيث خرية، ونة األخاصة يف اآلهتمام كبري و إقى مفهوم حوكمة الشركات تلّ   
قتصادية يارات اإلاإلزمات املالية و األداة ضد أمبعىن آخر أصبحت و قضية ذات أبعاد دولية،  الشركات

ا تضع حدود بني خمتلف و  خدام طراف الشركة، كما متنع من إساءة إستأخمتلف مظاهر الفساد من حيث أ
لنظام ن أو االسلطة املفوضة لكل طرف من أطراف هذه العالقة، اليت تكون إما ممنوحة من طرف القانو 

  املعمول به.

ر عن ت بغض النظذلك من أجل إستمرارية الشركامرا ضروريا اليوم، و أأصبحت مبادئ حوكمة الشركات 
يت قة الة حتدد الطريحوكمة  الشركات كمنهجي ممارساتأصبحت ، و ها القانوينشكلحجمها، طبيعتها و 

ا الشركات القرارات و  ا و تتخذ  تضبط و  مكما حتفاظ على مصاحل محلة األسه  الرقابة عليها،كيفية إدرا
  اخلارجية للشركة. خلية و املسؤوليات املرتتبة على األطراف الداالواجبات و 

وجوب  معالشركات مبادئ حوكمة  إصدارالدولية العمل على مما دفع باملؤسسات واملنظمات اإلقليمة و 
  تصادية لكل دولة.اإلقا يتناسب مع البيئة القانونية و ذلك مبمتيزها باملرونة و 

  هي:ىل ثالث مباحث، و إنطالقا مما سبق مت تقسيم هذا الفصل إو 

  وكمة الشركاتح طبيعة ول:المبحث األ

  تطبيقات حوكمة الشركات المبحث الثاني:

  مبادئ حوكمة الشركات المبحث الثالث:
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 حوكمة الشركاتطبيعة ول: المبحث األ
بحث ال إقتصادية متعددة سارعت إىلظهرت أزمات مالية و الضغوطات السلبية و نتيجة لتعارض املصاحل 

ها ختلف يف حتديد مفهومإحيث م األداء فكانت حوكمة الشركات. تعظعن وسيلة تضمن الرقابة و 
ات السلبية ارسا تتفق يف قدرة حوكمة الشركات على إصالح املمأال إتعدد وجهات النظر، ختالف و إب

هذا  قوم بتطبيقيث تحقتصادية، فصاح يف املعامالت اإلاإلوتعمل على حتقيق الشفافية و  يف بيئة األعمال
دارة إذلك كخالقية والرقابة واملساءلة و لتزام باملبادئ األاليت تعتمد على اإلطراف جمموعة من األ املفهوم

  اخلاطر. 

  ماهية حوكمة الشركات: المطلب األول
(أزمة  ريةخزمة املالية األخاصة بعد األاملواضيع املطروحة حاليا و هم أموضوع حوكمة الشركات من صبح أ

ائص اليت يرتكز حتليل اخلصىل حتديد مفهومه و إاملنظمات الدولية ه سعت اهليئات و مهيتنظرا ألو  ،)2008
  . اعليه

  حوكمة الشركاتمفهوم سباب ظهور أول: الفرع األ
  هناك عدة أسباب أدت إىل بروز مفهوم حوكمة الشركات نذكر منها:  

  وال: نظرية الوكالةأ

ا من مشاكل اليت إما دى ظهور نظرية الوكالة و أ   دارة لس اإلعضاء جمأنتيجة تعارض بني نشأة رتبط 
ائح اليت تعمل اللو ضرورة وجود جمموعة من القوانني و التفكري يف هتمام و ىل زيادة اإلإسهم، بني محلة األو 

دارة عضاء جمالس اإلأداري الذي يقوم به اإلسهم واحلد من التالعب املايل و على محاية مصاحل محلة األ
 JENSEN et( ماكلنيجنسن و قام كل من  1976 يف عاممصاحلهم اخلاصة، و دف تعظيم 

MEKLING (من  أنشي ذيحدة الصراح الليل من و التقأمهيته يف احلد أبراز إهتمام مبفهوم احلوكمة و باإل
تطرق هلا بنوع من التفصيل يف ن سوفو 1نظرية الوكالة.متثل يف مشاكل  الذيدارة و اإلفصل بني امللكية و ال

  .من املبحث الثاين ولاملطلب األ

                                                            
قتصادية العلمية لعمل الشركات املسامهة يف العراق"، جملة الغري للعلوم اإلسس و رساء األإخولة عبد احلميد حممد، "دور حوكمة الشركات يف 1
  .58، ص 2012، 12، العدد 8العراق، اجمللد دارية، اإلو 
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  س المالأسواق ر أا: عولمة ثاني

ىل شرتاكي) إ(اإلقتصاد املوجه حتول العديد من الدول من اإلسواق املالية و حترير األأدت العوملة و لقد     
نها ا مرتفعة متكرباحأن حتقق الشركات أسواق جديدة ميكن من خالهلا أىل فتح إ، (الرأمسايل) قتصاد احلراإل

لذي ستثمارية جديدة بالشكل اإثر يف خلق فرص أما هلذا التوسع من من التوسع يف جمال نشاطها، و 
   1ليها تلك الشركات.إتنتمي  قتصاديات الدول اليتإتقدم و  ىل منو إيؤدي 

التذبذبات  لقدر كبري منىل املنافسة الشرسة و إهذه العوامل تعرض تلك الشركات  نتج عنباملقابل و   
ل ال تتعدى مصادر التمويامل رأسل بالبحث عن مصادر جديدة ملزمةمسالية، فأصبحت الشركات أالر 

املنافسة الشرسة،  جتنب تلكسواق املالية و حترير األو كون قادرة على كسب مزايا العوملة تل ذلكو التقليدية، 
فأصبح عدم القدرة على جذب مصادر متويل بأقل تكلفة يهدد وجود تلك الشركات، بل ميتد سلبيا على 

ستثمارات إقتصاديات تلك الدول اليت تنتمي إليها، فعدم متكنها من زيادة رأمساهلا عن طريق جذب إ
قد تواجه  اإكثر من ذلك فأىل الشركات متعددة اجلنسيات، و إتابعة جديدة جيعل منها جمرد شركات 

ر ن من حترين ما يشهده العامل اآلإخرى فأمن جهة سواق العاملية  هذا من جهة، و خطر خروجها من األ
موال والتوسع ؤوس األنفصال ر إحترير لألسواق املالية، يرتتب عنها تزايد  ما يتبعها منقتصاديات السوق و إل

ديدة ليات جآستعانة بىل ضرورة اإلإ دارة كل ذلك يؤدينفصال امللكية عن اإلإحجم الشركات، و يف 
 2املشروعات.موال يف الشركات و للرقابة، من خالل هيكل تنظيمي يضمن محاية رؤوس األ

  ا: الفضائح الماليةثالث

 كان هلا من دول العامل، واليتالقة يف العديد دارية بالشركات العمالفضائح اإليارات املالية و دت اإلأ  
سباب اليت ليل األحتسة و ىل دراإقتصاديات الدول اليت تنتمي هلا تلك الشركات، إ ثر البالغ علىمازال األو 

يارات اإل ىل حدوث تلكإالذي يؤدي بطبيعة احلال داري واملايل بالشركات و ىل ظهور الفساد اإلإتؤدي 
  الفضائح.و 

                                                            
  .11، ص 2006سكندرية، اإلداري"، الدار اجلامعية، اإللشركات ومعاجلة الفساد املايل و حممد مصطفى سليمان،"حوكمة ا1
ر عمل مؤمت اقور أدارة الدولة واجملتمع واحلكم الرشيد"، حبوث و إسرتاتيجية وطنية للحوكمة من منظور إجل أحسني مصطفى هاليل،"من 2

  .91، ص 2007دارية، مصر، سواق املال العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلأمتطلبات حوكمة الشركات و 
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الشركة و تصاالت لإل Worldcom شركةللطاقة و  Ernor ما حدث لشركةهم هذه الفضائح ألعل من و 
 السلوكيات منا يفإن العيب ليس مبعايري احملاسبة و أاليت تبني فيما بعد و ،  Parmalateغديةروبية لألاأل

نشاء إتباعها عند إليات معينة جيب آن معايري احملاسبة كانت تنص على أنرون ظهر آاملطبقة. ففي قضية 
ا، كذلك غض مإن أال إهداف حمددة أشركة ذات  رسون ندأرثر آهم اخلارجي دققدارة الشركة مل تتقيد 

خالقي ساهم أري سلوب غأها دققمدارة و تبعت اإلإعليه كال احلالتني ملية التقيد باملعايري، و الطرف عن ع
 Act of Sarbanes-Oxley (SOX) صدار قانونإىل إمريكية هذا دفع احلكومة األيار الشركة. و إيف 

بنوده كدعامة حلوكمة  عتطبيق مجياملالية األمريكية بالتقيد به و  واقسلزم الشركات املدرجة باألأي الذ  2002
يق بشكل التدقو  مهنة احملاسبةعمال بشكل عام و ألحدث تغريات جوهرية على بيئة اأالذي الشركات و 

  خاص.

دف السيطرة علىل بزوغ مفاهيم و إالفضائح املالية يارات و دت هذه اإلألذا  ى مصطلحات جديدة، 
  1ات.برز هذه املفاهيم مفهوم حوكمة الشركأقبل، و كذلك لتفادي حدوثها يف املستثريات، و أتلك الت

  حوكمة الشركات تعريفالفرع الثاني: 
ابل ذلك هناك يف املقمجاع و ىل حد اإلإمتفق عليها جنليزية هلا معان عربية واضحة و إن هناك مصطلحات إ

ليت و الدالالت اأالعديد من املفاهيم قد ال يكون هلا ترمجة حرفية يف اللغة العربية تعكس املعىن نفسه 
دبيات العربية له حيث يف األ Corporate Governance ،"2" مصطلحمنها و  جنليزيةتعكسها الكلمة اإل

يف هذه و ، 3غريها من املصطلحاتالتحكم املؤسسي، احلكم الرشيد و  مرادفات مثل احلوكمة، احلاكمية،
ارسة سلوب ممأما الرتمجة العلمية هلذا املصطلح فهي "أالدراسة سوف نعتمد على مصطلح احلوكمة، 

  4رة الرشيدة".ادسلطات اإل

                                                            
طار مقرتح""، جملة إيف ظل معايري التدقيق املتعارف عليها " -حوكمة الشركات–قبال توفيق املشهداين، " تدقيق التحكم املؤسسي إعمر 1
  .236، ص 2013، 2معة ورقلة، العدد ائرية، جاز داء املؤسسات اجلأ
 ةأكرم حمسن الياسري وإيناس ناصر عكلة، "مفاهيم معاصرة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ونظرية املنظمة (تكنولوجيا املعلومات املصرفية، حوكم2

  .74، ص 2015املصارف، الرقابة السلوكية)"، دار صفاء للنشر والتوزيع، اجلزء الثاين، عمان، 
، 2013ن حممد ومحد عبد احلسني راضي، "حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة"، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، حاكم حمس3

  .20ص 
  .160، ص 2010إبراهيم سيد أمحد، "حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عرب الوطنية وغسيل األموال"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 4
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  وال: تعريف الحوكمة لغةأ

  :1ايتضمن مفهوم احلوكمة العديد من اجلوانب منه

  رشاد،اإلتقتضيه من التوجيه و احلكمة: ما  -1

  ك،القيود اليت تتحكم يف السلو مور بوضع الضوابط و احلكم: ما يقتضيه من السيطرة على األ -2

ليها من ىل خربات مت احلصول عإوثقافية و  خالقيةأىل مرجعيات إحتكام: ما يقتضيه من الرجوع اإل -3
  خالل جتارب سابقة،

  سهم.تالعبها مبصاحل محلة األحنراف السلطة و إبا للعدالة خاصة عن لالتحاكم: ط -4

 صطالحاإثانيا: تعريف الحوكمة 

  التعاريف: فيما يلي نعرض بعضطلح حوكمة الشركات و حمدد ملصتتفق الكتابات حول مفهوم واضح و  مل

ا: " حوكمة )OECD( التنميةقتصادي و تعرف منظمة التعاون اإل    لنظام الذي يتم من االشركات بأ
ثل جملس طراف ماملسؤوليات بني خمتلف األدارة الشركات، وحيدد من خالله احلقوق و إتوجيه و خالله 

ختاذ إة باخلاصجراءات إنه حيدد قواعد و أصحاب املصاحل، كما أغريهم من ني و املســــامهدارة واملـديرين و اإل
الشركة  هدافأالذي يتم من خالله وضع  طار العاميتحدد اإلذلك بلقرارات املتعلقة بشؤون الشركة و ا

  .2"داءهاأليات الرقابة على آووسائل حتقيقها و 

ا      ن خالل يكون ذلك مركة، و داري بالشالتطوير اإل: "التنمية و كما يعرف البنك الدويل احلوكمة بأ
ا،   3."ستخدمهاتلوجيا اليت و نوع التكنوالربامج اليت تطرحها، واملشروعات اليت تنفذها، و  خرب

                                                            
ميخائيل، "تدقيق احلسابات وأطرافه يف إطار منظومة حوكمة الشركات"، املؤمتر العريب األول حول: التدقيق الداخلي يف إطار أشرف حنا 1

، ةحوكمة الشركات (تدقيق الشركات، تدقيق املصارف واملؤسسات املالية، تدقيق الشركات الصناعية)، القاهرة: مركز املشروعات الدولية اخلاص
  .5، ص 2005سبتمرب  24-26

2 OECD, «Principles of corporate governance », Organization for Economic co-operation and  
development publication 1-b service. Disponible sur l’adresse suivante: ( http://www.oecd.org), 2004. 

، 2010وىل، التوزيع، عمان، الطبعة األسامة للنشر و أسامل سالم محيد الفلييت، "حوكمة الشركات املسامهة العامة يف سلطنة عمان"، دار 3
  .24ص 
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ليت متارس فيه الشركات وجودها، طار اا: "اإلأب هاعرف )CIPE( ما مركز املشروعات الدولية اخلاصةأ   
        ملصاحل صحاب اأدارة واملسامهني و عضاء جملس اإلأقة فيما بني املوظفني و التركز احلوكمة على العو 
 1ليات الشركة".شراف على عمطراف يف اإلهذه األكيفية التفاعل بني كل و واضعي التنظيمات احلكومية، و 

دارة إريقه يتم الذي عن طاملالية و غري ا نظام متكامل للرقابة املالية و أب" عرفها حممد مصطفى سليمان:و   
حتقيق  ن يتأكد املستثمرون منأالرقابة عليها، فهي جمموعة من الطرق اليت ميكن من خالهلا الشركات و 

م رحبية معقولة إل تعظيم رحبية ة الشركات لدار إا  دىاحلوافز اليت عة من القواعد و ي جممو أستثمارا
ملعايري اليت حتــدد اسامهني، فهي جمموعة من القواعد والقوانني و قيمتها على املدى البعيد لصاحل املالشركة و 

  2."خرىأصحاب املصاحل املرتبطة بالشركة من ناحية أسهم و محلة األة و دارة الشـركة مــــن ناحيإالعالقة بني 

  3تراقب".: " نظام مبقتضاه تدار الشركات و اأختصار بإب 1992 سنة Cadbry عرفها تقريرو 

لى مستوى عأمراقبتها على عمال الشركة و أا: " النظام الذي يتم من خالله توجيه أبيضا أكما تعرف 
  4الشفافية".باملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة و ء الوفاهدافها و أجل حتقيق أمن 

  وبناءا على ما تقدم، فإن التعريفات السابقة تتضمن العديد من اجلوانب أمهها:  

 .داء الشركاتأى التحكم والسيطرة علالتوجيه و وضع القوانني واملعايري اليت تتضمن على احلوكمة  ملتع -

وأصحاب  امهنيواملس املديرينجملس اإلدارة و األطراف األساسية (العالقات بني  تنظيمعلى  احلوكمة ملتع -
  .طراف الشركةأ، أي حتدد العالقات التعاقدية بني خمتلف )املصاحل

  .دارةمساءلة جملس اإلو  سهممحلة األتسعى احلوكمة إىل احلفاظ على حقوق  -
ة على تعمل على الرقابة والتوجيه والسيطر ليات واملعايري عليه فحوكمة الشركات هي جمموعة من اآلو   

دف حتقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد و  صاحل خمتلف تحقيق مدارة لمساءلة اإلالشركات وذلك 
  .زيادة الثقة يف أداء الشركاتو  طراف ذات العالقةاأل

                                                            
  .2، ص 2003)، "قائمة باملصطلحات املتعلقة حبوكمة الشركات"، القاهرة، CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (1
  .15، ص مرجع سابقداري"، اإلالفساد املايل و  معاجلةمصطفى سليمان، "حوكمة الشركات و  حممد2

3Report of the committe on the financial aspects of Corporate Governance, « The Financial Aspects of 
Corporate Governane », London : Burgess Science Press, December 1992, p 14.  

الدار عاصرة"، ة املالدوليعمال العربية و حوكمة الشركات يف بيئة األو  بات"مراجعة احلساشحاتة السيد شحاتة، عبد الوهاب نصر علي و 4
  .18، ص 2007-2006اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
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  الفرع الثالث: خصائص حوكمة الشركات
ؤولية الشفافية، اإلستقاللية، املساءلة، املسؤولية، العدالة، املستتمثل خصائص احلوكمة يف : اإلنضباط، 

 :1اإلجتماعية، ميكن شرحها كما يلي

 نضباط بوجود عدة ويتحقق اإل .أي إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح: اإلنضباط
 لتزام باألعمال الرئيسية احملددة وتزويد املسامهنيمفاهيم منها وجود احلافز لدى اإلدارة يف اإل

والتقومي السليم حلقوق امللكية ورأس املال، والبد من إدراج مدى تطبيق احلوكمة  واضحةمبعلومات 
يات التوسع ستخدام الديون لعملإيف التقرير السنوي، وتوزيع الفائض من النقد على املسامهني و 

 2على الشركة.يف املشاريع اليت تعود بالعائد 

  من  حقيقية عن كل ما حيدث، يتم ذلكتتحقق بتقدمي صورة واضحة و الشفافية: اإلفصاح و
خالل اإلفصاح عن األهداف املالية بدقة، نشر التقرير السنوي يف موعده، نشر التقارير املالية 

  عايري احملاسبةمالسنوية البيئية يف الوقت املناسب، اإلفصاح العادل عن النتائج السنوية، تطبيق 
لى شبكة حتديث املعلومات عاملستثمرين إىل اإلدارة العليا و التدقيق، توفري إمكانية وصول و 

 اإلنرتنت.
فصاح عن عدم اإلأن قتصادي، إذ سليب على النمو اإل ريأثينتج ت ةالشفافي يف حالة غيابو 

ل اليت ال الدولة إىل الدو ستثمار األجنيب من املعلومات بدقة وشفافية سوف يؤدي إىل خروج اإل
حتجب أي معلومات عن مسامهيها. وهنا جيب التمييز بني اإلفصاح والشفافية وذلك إن األخرية 

 3.قتصادية يف اجملتمعجتماعية، واإلتعد أكثر مشولية ملختلف اجلوانب السياسية، اإل

  :ن خالل: املعاملة ميتحقق ذلك غري الضرورية نتيجة للضغوطات، و  تالقي التأثرياتاإلستقاللية
وجود رئيس جملس اإلدارة منسق عن  ؛اإلدارة العلياللمسامهني من قبل جملس اإلدارة و العادلة 

                                                            
بة فحة الفساد يف املؤسسات العامة واخلاصة)"، مكتاحلوكمة املؤسسية (املدخل ملكا"حممد عبد الفتاح العشماوي، و وارد خليل عطا اهللا 1

  .130-128، ص 2008التوزيع، مصر، احلرية للنشر و 
  .65ص  ،2003 مركز املشروعات الدولية اخلاصة، ،العشرين "وكمة الشركات يف القرن  احلادي و سوليفيان جون وآخرون،"ح2
ول: رتباطهما باملعايري احملاسبية"، املؤمتر العريب األول حإالشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى و اإلفصاح يوسف طارق حممد، " 3

  .18، ص 2007،متطلبات حوكمة الشركات وأسواق املال العريب ،شرم الشيخ ، مصر
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دعيم وجود ت ؛ها عضو جملس إدارة مستقللت يراسآاملكافوجود جلنة لتحديد املرتبات و  ؛رةاإلدا
 مدققني مستقلني.

  :من  تحقق ذلكياإلدارة التنفيذية و اإلدارة و س تقدير أعمال جملمبعىن إمكانية تقييم و المساءلة
ل فعال ضد التصرف بشك ؛الرتفع عن املصاحل الشخصيةخالل: ممارسة العمل بعناية ومسؤولية و 

وضع وري حالة إساءة اإلدارة العليا و التحقيق الف ؛املوظفني الذين يتجاوزون حدود مسؤوليتهم
ؤوليتهم دارة يف حالة جتاوز مسجملس اإلأعضاء ح مبعاقبة املوظفني التنفيذيني و تسمآليات 

 سلطلتهم.و 
  :قق ذلك يتحراف من ذوي املصلحة يف الشركة، و مام مجيع  األطأتكون املسؤولية و المسؤولية

ن مد أعضاء جمللس اإلدارة مستقلني و بدور تنفيذي، وجو  ن خالل: عدم قيام اإلدارة اإلشرافيةم
ملدقق ة للتدقيق ترشح اة جمللس اإلدارة، وجود جلنالكاملجتماعات الدورية و غري املوظفني، اإل

ف على أعمال اإلشراها لتقارير املدققني الداخليني و تراقب أعماله، باإلضافة ملراجعتاخلارجي و 
 التدقيق الداخلي.

  :يتحقق ذلك من خالل: املعاملة العادلة قوق كل اجملموعات ذات املصلحة، و إحرتام حالعدالة
ماعات حق محلة األسهم يف الدعوة إىل اإلجت ؛غلبيةقبل املسامهني أصحاب األملسامهي األقلية من 

إعطاء دارة، و املكافآت العادلة ألعضاء جملس اإلو  ؛صواتسهولة طرق األداء باأل ؛العامة
أيضا يف و  يف املشاركة يف تعيني املديريناملسامهني حق اإلعرتاض عند عدم احلصول على حقوقهم 

 إختاذ القرارات.
 ة يتحقق ذلك من خالل: وجود سياسأي النظر للشركة كمواطن صاحل، و مسؤولية اإلجتماعية: ال

جود و وظيف واضحة وعادلة و وجود سياسة ت ؛على التمسك بالسلوك األخالقي واضحة تؤكد
 سياسة واضحة عن املسؤولية البيئية.

  .يوضح خصائص حوكمة الشركات )I-1( خالل ما سبق الشكل رقم من

  

  خصائص حوكمة الشركات ):I-1( رقمالشكل 

 خصائص حوكمة الشركات 
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مة يف تطبيقات احلوك )التجارب-املبادئ-املفاهيم(طارق عبد العال محاد، "حوكمة الشركات المصدر: 
  .23 ص، 2005 ، الدار اجلامعة، مصر،املصارف"

   همية حوكمة الشركاتأو هداف أ: مطلب الثانيال
التايل ضعف باملعلومات و ضعف نوعية نظمة القانونية و بسبب ضعف األأمهية حوكمة الشركات  كتسبإ

هداف ة من األيؤدي إتباعها إىل حتقيق مجل، و قتصادينينعدام الثقة بني املتعاملني اإلإشراف و اإلو الرقابة 
  خل.إاملصداقية....و  صاح، املساواة، العدالة، الثقةمنها الشفافية، اإلف

  هداف حوكمة الشركاتأ :الفرع األول
 ركات،ات للشستثمار جذب اإلداء وزيادة القدرات التنافسية و تساعد احلوكمة اجليدة للشركات يف دعم األ  
  :1هداف التاليةىل األإذلك من خالل الوصول قتصاد بشكل عام، و حتسني اإلو 

قيق املايل على التدجراءات احملاسبة و إوعمليات الشركات، و عنصر الشفافية يف كافة معامالت تدعيم  -1
  داري؛اإلن احلد من ظاهرة الفساد املايل و النحو الذي ميكن م

                                                            
مرجع  ،ؤسسات العامة واخلاصة)" املحممد عبد الفتاح العشماوي،"احلوكمة املؤسسية (املدخل ملكافحة الفساد يفعطا اهللا وراد خليل و 1

  .37-35، ص سابق

 المسؤولية االجتماعية العدالة المسؤولية المساءلة اإلستقاللية اإلنضباط الشفافية

إتباع السلوك 
األخــــــــــــــــــالقي 

املنـــــــــــــاسب     
 والســـــــــــــــليم

تقدمي صورة 
حقيقية لكل 

 ا حيدثـــــــــــم

ال توجـــــــــــــــــــد 
تأثيـــــــرات غري 
الزمــــــة نتيجة 
 ضــــــــغـــــــــــــوط

إمكان تقييم    
وتقدير أعمال 
جملس اإلدارة   
 واإلدارة التنفيذية

مام أاملسؤولية 
طراف مجيع األ

ذوي املصلحة 
 يف الشركة

جيب إحرتام 
حقوق خمتلف 

اجملموعات 
صحاب املصلحة أ
 الشركة يف

النظر إىل 
الشركة كمواطن 

 جيد
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ضمان ليمة، و سرتاتيجية سإدارة على تبين جملس اإلعدة املديرين و مسادارة الشركة، و إتطوير حتسني و  -2
  داء؛ىل رفع كفاءة األإا يؤدي سس سليمة، مبأالسيطرة بناءا على ختاذ قرارات الدمج و إ

  قتصاد الوطين؛ثريها على اإلأزمات املالية نظرا لتجتنب حدوث األ -3

ا، سإ فضل عائد علىأتقوية ثقة اجلمهور يف جناح عملية اخلصخصة، مع ضمان حتقيق الدولة  -4 تثمارا
  قتصادي للدولة؛حتسني معدالت النمو اإلمما يتيح فرص للعمل و 

ذوي املصاحل  خرىطراف األاأللمسامهني، العاملني، الدائنني و التعامل بطريقة عادلة بالنسبة لضمان  -5
  فالس؛ىل اإلإخاصة يف حالة تعرض الشركات 

  عمال؛األ بيئةمنوها يف ستمرارها و إضمان علية الشركات و فاحتسني كفاءة و  -6

سني حتو  هداف،وسائل حتقيق تلك األهداف الشركة، و أجياد اهليكل املناسب الذي حيدد من خالله إ -7
  اجلزئي؛داء الكلي و األ

  داء الشركات؛التعديل للقوانني احلاكمة ألاملراجعة و -8

    دارةاملسؤوليات اخلاصة باملديرين التنفيذيني، ومهام جملس اإلهام و عدم اخللط بني املالتوضيح و  -9
  عضاءه؛أمسؤوليات و 

م؛ة و لتعزيز املساءدارة العليا، و داء اإلأتقييم  -10   رفع درجة الثقة بقرارا

  ليني كرب من املستثمرين احملأمتكني الشركات من احلصول على التمويل املرغوب من جانب عدد  -11
  رفع درجة الثقة يف الشركات؛وذلك من خالل بناء و  جانب،األو 

ملال احمللية سواق اأدعم ركات و ستقرار الشإتدعيم دارية اخلاطئة و اإلجتنب حدوث املمارسات املالية و  -12
  الدولية؛و 

  دىن حد ممكن؛أىل إىل تقليل املخاطر إمبا يؤدي دارة اإلصحاب املصاحل و أتوليد الثقة بني نشاء و إ -13
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ها من مر الذي ميكنموال بتكلفة معقولة، األضمان حصوهلا على األنشطة الشركة و أداء أحتسني  -14
س املال اململوك، أرتفاع بالعائد على ر من مث اإلقتصادية، و بيئتها اإلداء تنافسي يف نطاق أفضل أحتقيق 

  قتصادية املضافة؛حتقق نسب عالية من القيمة اإلو 

م.أتعزيز العالقة بني الشركات و  -15   صحاب املصاحل بكافة فئا

  همية حوكمة الشركاتأ :الفرع الثاني
تعظيم و  اليةالتالعب بالقوائم املداري و نتيجة حلاالت الفشل اإل ية كبريةمهأكتسبت حوكمة الشركات إ   
لتزام مبحددات دم اإلعو ها فضال عن السعي وراء حتقيق الربح السريع فيرباح تلك الشركات بنسب مبالغ أ

ملايل العسر افالس و ىل حدوث العديد من حاالت اإلإدى أعراف سائدة، مما أخالقي كاألالسلوك املهين و 
  1.موالصحاب رؤوس األأضرر فيها الكثري من املستثمرين و عمالقة تلشركات 

  مهيتها فيما يلي :أتظهر هتمام مبوضوع حوكمة الشركات، و ستدعى اإلإكل هذا 

  2:قتصادية لحوكمة الشركاتهمية اإلاأل -1

ا مهية حوكمة الشركات من الناحية اإلأتربز          كاتدخار يف الشر سلوب جلذب اإلأقتصادية يف كو
سلوب الذي عن طريقه يستطيع املستثمرون، خاصة صغار املسامهني منهم، حتقيق سواق املال، فهي األأو 

م. كما نينة يضمن حصوهلم على عوائد إلأقدر من الطم بني العمليتني  حداث التوافقا تتسع إلأستثمارا
كبار املقرضني ية لل توفري احلماستثمارات للشركة من خالالتمويلية لتشجيع جذب مزيد من اإلدارية و اإل

م، حيث ميكن ضمان عوائد جمزية إلواملسامهني و   قتصادعلم اإل حد فروعأعتبار حوكمة الشركات إستثمارا
ة اجليدة ساليب التمويليتباع مديري الشركات األإليات املناسبة يضمن اآلوالذي عن طريق احلوافز و 

  ا يضمن السالمة املالية للشركة.مبعلى عوائد تنافسية للمستثمرين و  للحصول

نتقال إزايد حركة تزالة احلوافز التجارية و إالتنافسية خاصة يف ظل العوملة و  حوكمة الشركات تؤدي لزيادة   
يتعاظم ذلك الدور يف الدول النامية كطريقة جلذب التمويل. فتقوم حوكمة الشركات موال، و رؤوس األ

                                                            
لتوزيع، عمان، اتيجي للمصارف"، دار صفاء للنشر و سرتاداء املايل اإلاأل،"احلوكمة املؤسسية و  ميان شيحان املشهداينإفرحان طالب و  عالء1

  .33، ص 2010
  .186-185، ص  2012، وىلالطبعة األسكندرية، ، "حوكمة الشركات"، دار الفكر اجلامعي، اإلمحد علي خضرأ2
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س املال أل ر نتقاإموال متويل الشركات لعمليات ذات قيمة حقيقية مما يؤدي لزيادة سرعة حركة أحبماية 
امالت ستثمارات وتزيد من وضوح معتدفقها، كما تساهم يف تدعيم اجلهاز املصريف للدولة لزيادة اإلو 

  التمويل البنكي.الشركات وشفافيتها، وخاصة يف جمال القروض و 

ليات مة لضمان كفاءة عميضا عند تطبيق نظام اخلصخصة، فهي مهألشركات مهية حوكمة اأكما تربز 
مة الشركات مهية حوكأتظهر   كماضمان حقوق املستثمرين.  مثل و ستخدام األىل اإلإتوجيهها اخلصخصة و 

مهية أتزداد و   ي،و عند البيع ملستثمر رئيسأعادة اهليكلة لرفع قيمتها إيضا بوضوح عند تقييم الشركات و أ
 العمل على رفع  ىلإاحلوكمة عند تطبيق اخلصخصة يف القطاع احلكومي حيث يؤدي تطبيق نظام احلوكمة 

مثل، مما خدام األستحسن توجيه احلصيلة منها لإلامج اخلصخصة يف القطاع احلكومي و كفاءة تطبيق بر 
صاحب تطبيق د تيت قالو    كذلك منع حاالت الفساد اجملتمع و  طبقاتبني  يساعد على حتقيق العدالة

يات والشفافية خالل عمل   فصاح تباع اإلإموال بذلك عن طريق محاية تلك األبرنامج اخلصخصة، و 
ا خلدمة التنمية يف اجملتمع.صول و البيع لألالطرح و    حسن توجيه عائدا

  :جتماعية لحوكمة الشركاتهمية اإلاأل -2

صادية قتالذي ال يضم فقط الشركات اإلمشل و األمفهوم حوكمة الشركات يف معناه  Turnball1 يتناول 
اليت يرتبط و اخلاص و أالعاملة باجملتمع سواء كانت مملوكة للقطاع العام  تد ليشمل كل الشركاتلكن ميو 

  اجملتمع ككل.فراد و ة األياليت تؤثر على رفاهو تقدمي خدمة، و أنتاج سلعة إما بإنشاطها 

لكنه و  الية للشركات،املقتصادية واحملاسبية و اإللنواحي القانونية و ا باطعليه فمفهوم احلوكمة ليس مرتبو   
كيدا موجه أهناك ت نأالسياسية. حيث جتماعية و اإلقتصادية و مشل جبميع النواحي اإلأبشكل يضا و أيرتبط 

املسؤولية  مهيةأكيد على أي مبعىن التأصحاب املصاحل، أهتمامها جلميع إ توجيهللشركات بضرورة 
ير الصناعة كرب مرتبط بإهتمامها بتطو أبدور خرية على القيام اليت حتفز هذه األللشركات و  جتماعيةاإل

                                                            
اأ-حوكمة الشركات (جذورهاقتصادية العاملية و زمة املالية اإلمصطفى يوسف كايف، "األ1 ا-سبا ة اجملمع العريب للنشر ا)، مكتبفاقهآ-تداعيا
  .220-219، ص2013وىل، التوزيع، عمان، الطبعة األو 
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ميهد خلدمة  يق سوفاخلسارة ألن هذا الطر أكثر من إهتمامها بنواحي الربح و وإستقرار اإلقتصاد على حنو 
  1.ليس أفراد معيننياجملتمع ككل و 

ات لشركافراد و الشركات هي سبيل التقدم لكل من األن احلوكمة أكيد على أمن هذا املنطلق يتم التو 
رحبية  فراد قدر مناسب من الضمان لتحقيقلية اليت توفر لألنه من خالل تلك اآلذلك ألواجملتمع ككل؛ و 

م؛ ويف ذات الوقت تعمل على قوة و معقولة إل ستقرار إمن مث تدعيم ات؛ و أداء الشركسالمة ستثمارا
  اجملتمعات.و ت ايقتصاداإلسواق و تقدم األو 

  همية القانونية لحوكمة الشركات:األ -3

طور احلديث دى التأقد تمع ككل، و صالح اجملداة إلأساسيا كأيلعب القانون بشكل عام بكل فروعه دورا   
أن الشركة ىل إافة ضقانون الشركات فباإلفهوم اهلدف من القانون التجاري و تساع مإىل إفروعه يف القانون و 
ن تقوم أجيب ما ككثر حتديدا تقوم بتعظيم العوائد املالية للمسامهني  أو بشكل أ مسامهيها، ختدم مصاحل

  2سواق.ستثمار يف األطراف املختلفة ليتسىن هلا اإلهتمام خبدمة األيضا باإلأ

 احملاسبية املعايريية و اق املالسو قوانني األمل الشركات مثل قوانني الشركات و املعايري املنظمة لعتعد القوانني و   
طراف ني األاملعايري العالقة بذ تنظم تلك القوانني و إطار حوكمة الشركات، التدقيقية العمود الفقري إلو 
  3قتصاد كله.املعنية باإلملهتمة بالشركة و ا

كات ن تصبح حوكمة الشر أاخلارجية ميكن سواق الداخلية و نه يف ظل هيمنة نظام العوملة على األأكما 
س أخذ احلوكمة دورا صرحيا يف عملية التسعري املسبق لتكلفة ر أن تأ هميكن عن طريق حصان طروادة الذي

  سواق اليت مازال متويل الشركات فيها حمدودا.خاصة يف األمال الشركة، و 

ة والعوملة، املهنية يف ظل التجارة الدولييف جمال الشركات من الناحية  نيقد تطور دور القانونيني املهنيو 
دف للربح و  و تواجدهمأذلك من خالل تعاملهم و  يف ظل  هي الشركات اليت تعمليف كيانات قانونية 

ية للشركة للوصول ستشار اإلين هو تقدمي اخلدمات القانونية و صبح دور القانو أنظام عاملي للتجارة الدولية. ف
                                                            

ة خالل دراسة حالة اجلزائر: باإلسقاط على عينة من مؤسسات املسامه–عبدي نعيمة، "أثر هيكل امللكية يف حتقيق فعالية حوكمة الشركات 1
  .29، ص 2016-215"، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، -2013-2010الفرتة 

  .182ق، ص مرجع ساب"حوكمة الشركات"، محد علي خضر، أ2
  .218مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص 3 
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ن إعلى ذلك فللربح، و  ركة هي عمل قانوين يهدففضل تسوية ختدم املصاحل التجارية للشركة، فالشأل
و التفاوض، أ  و التحكيم التجاري، أ العقود،-عمال مثل التقاضياألدواته يف أالقانوين يستخدم مهاراته و 

  و الوساطة.أ

دف فضل تسوية جتارية و أىل إكذلك بغرض الوصول  عائد من الربح  حتققىل صاحل الشركة و إقانونية 
ناحية املهنية من الدارة القانونية احلديثة و قرتن عمل اإلأاملستثمرين. كما وحتافظ على مصاحل الشركة و 

لك الشركات املقيدة كذركات متعددة اجلنسيات والبنوك، و خاصة يف الشمتثال، و بالشركات مبتابعة قواعد اإل
نضباط عايري اإلمت متخصصة لتطبيق قواعد احلوكمة و صدار تشريعاإيف سوق املال يف الدول اليت قامت ب

ختيار جملس ساليب الفعالة إلدارة تطبيقا لألصبح وجود قانوين داخل جملس اإلأاملؤسسي للشركات. كما 
من الشركات  ن كثرياأن كان املتابع للتطبيق العلمي بالشركات يالحظ إام احلوكمة، و دارة يف ظل نظاإل
  1مني سر اجمللس".أ" دارةعمال سكرتري جملس اإلأشرتطت وجود خلفية قانونية لدى القائم بإ

  األطراف المعنية بتطبيقها: محددات نظام حوكمة الشركات و ثالثالمطلب ال
عتماد على حمددات داخلية وخارجية تعمل على جناحه جيب اإلإجل أعتبار حوكمة الشركات نظام من إب

، (املستثمرينصحاب املصاحل أدارة و دارة، اإلسهم، جملس اإلواجبات كل من محلة األحتديد حقوق و 
  خل).إاملوردين،..

  الفرع األول: نظام حوكمة الشركات
 ل على تفعيل اإلمكانات وتوظيف املواردحوكمة الشركات عبارة عن نظام يتكون من جمموعة أجزاء يعم

  2كما يعمل كمنظومة تفاعلية إستهدافية مكونة من ثالث أجزاء هي:بطريقة كفوءة و 

كانت   ما يتعني توفريه هلا من مطالب سواءإليه احلوكمة من املستلزمات و اج هو ما حتتو المدخالت:  -1  
  مطالب تشريعية أم إدارية أم قانونية أم إقتصادية جمتمعة.

                                                            
  .184-183مرجع سابق، ص ص "حوكمة الشركات"، محد علي خضر، أ1
  .25-24، مرجع سابق، ص  شهدايناميان شيحان املو  عالء فرحان طالب2
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جهات و  طبيقاملشرفة على هذا التهات املسؤولة عن تطبيق احلوكمة و يشري إىل اجلو  تشغيل الحوكمة: -2
ا فضال تيف تشجيع اإللخارجها يسهم يف تنفيذ احلوكمة و  كل الكيان اإلداري داخل الشركة أوو الرقابة  زام 

ا.عن تطوير أحكامها و    اإلرتقاء 

ا بل هي أداة و احلوكمة لالمخرجات:  -3 ميع، وسيلة لتحقيق أهداف يسعى إليها اجليست هدفا حبد ذا
ة ك واملمارسات العلمياملخرجات هنا جمموعة املعايري والقواعد والقوانني املنظمة لألداء والسلو  إذ أن

  فافية.حتقيق الشللحفاظ على حقوق أصحاب املصاحل و البنوك  والتنفيذية سواء يف الشركات أو 

تصادية  اإلقو  منه نستخلص أن نظام حوكمة الشركات يتضمن جمموعة من املتطلبات القانونية، اإلداريةو 
ق اخلارجي، والتدقي ق الداخليتستخدم يف ذلك آليات كالتدقيكمدخالت حتكمها منهجيات وأساليب و 

ذا من أجل هالرقابية، واليت تتفاعل فيما بينها و  اجلهاتلس اإلدارة، املنظمات املهنية و جمجلان التدقيق و 
قيق مبا حيفظ حقوق أصحاب املصاحل، وحت مراقبتهاو نتائج تعمل على إدارة الشركة و حتقيق خمرجات أ

  1الشفافية.اإلفصاح و 

  نظام حوكمة الشركات ):I-2( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  مدخالت النظام                           تشغبل النظام                                         خمرجات النظام   

                                                            
  .5، ص مرجع سابقشرف حنا ميخائبل، أ1

  متطلبات قانونية

  داريةإمتطلبات 

 ةقتصاديإمتطلبات 

  عناصر خارجية          عناصر داخلية

  اهليئات املهنية         دارة     جملس اإل

  سواق راس املالأ          تدقيق الداخليال

  تدقيق الخارجيال              تدقيقجلنة ال

 طراف)(حركة تفاعلية بني هذه األ

  املسامهني.محاية حقوق -1

  محاية حقوق اصحاب املصاحل.-2

  فصاح و الشفافية.حتقيق اإل-3

  كيد املعاملة املتساوية و العدالة.أت-4

  دارة.تفعيل مسؤولية جملس اإل-5

طار حوكمة إساس الالزم لتفعيل ضمان األ-6
 الشركات
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يلها"، سبل تفعاقع حوكمة املؤسسات يف اجلزائر و عمر علي عبد الصمد، "و حسني يرقي و المصدر: 
–مهيدي  فاق، جامعة العريب بنآورهانات و  عول حول: احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقامللتقى الدويل األ

  .6 ص، 2010 ديسمرب 8-7 ،-م البواقيأ

   الفرع الثاني: محددات نظام حوكمة الشركات
ية ه احملددات إىل حمددات داخلتنقسم هذب أن يتوافر عدد من احملددات، و إلجناح عملية احلوكمة جي  
  1:تتمثل هاتني اجملموعتني فيما يليددات خارجية و حمو 

  وال: المحددات الخارجية أ

سن إدارة القواعد اليت تضمن حأن وجودها يضمن تنفيذ القوانني و تعود أمهية احملددات اخلارجية، إىل   
ما  العائد اخلاص، تشري تلك احملددات إىلجتماعي و الشركة، من خالل تقليل التعارض بني العائد اإل

  :2يلي

القانوين كقانون  وهي ترتبط باملناخالقانونية املناخ العام لإلستثمار: جتماعية و اإلقتصادية و البيئة اإل -1
الشركات، وقوانني تنظيم عمل الشركات، وقانون اإلدراج يف األسواق املالية، وقانون تنظيم املنافسة، ومنع 

قابة السوق نظم ر و  بنوكالو  تلعب كفاءة النظام املايلحتكار وممارسات املنافسة غري الشريفة واإلفالس. و اإل
  املايل على الشركات دوراً يف تطبيق احلوكمة.

ا على ممارسات احلوكمة فالبد من إجيتؤثر النظم واملعايري احملاسبية املطبقة ومدى اإل -2 اد معايري لتزام 
ا كافة املؤسسات العامة واخلاصة للقدرة على  موحدة تتناسب مع املعايري احملاسبية الدولية وأن تلتزم 

  املقارنة بني البيانات واملعلومات املالية على مستوى العاملي.
وجود نظام مايل جيد يعمل على توفري مصادر التمويل الالزم للمشروعات بالشكل الذي يشجع  -3

  الشركات على التوسع وزيادة املنافسة.

                                                            
  .46ص، مرجع سابقشهداين،ميان شيحان املإعالء فرحان طالب و 1
، "-لعمانيةالعامة ا حالة دراسية للشركات املسامهة- التعليماتو شركات املسامهة ما بني احلوكمة والقوانني ، "الحممود رمزي رحياوي مها2

  .91ص ،2008 ول،، العدد األ24اجمللد  –القانونية قتصادية و جامعة دمشق للعلوم اإل جملة
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األخالقي على و وجود مؤسسات تلزم بوضع نظام يعمل بدقة يف إحكام تطبيق قواعد السلوك املهين  -4
  العاملني يف الشركات ويضمن عمل األسواق بكفاءة. 

  
 

  ثانيا: المحددات الداخلية 
اخل الشركة طات دتوزيع السلاليت حتدد كيفية إختاذ القرار و  األسسالقواعد و حملددات الداخلية إىل تشري ا  

طبيقها من ناحية تتوافرها من ناحية و ني اليت يؤدي املديرين التنفيذيدارة و جملس اإلبني اجلمعية العامة و 
 يوضح تلك احملددات.) I-3(الشكل رقم بني مصاحل تلك األطراف الثالثة،  أخرى إىل تقليل التعارض

  حمددات حوكمة الشركات ):I-3( الشكل رقم

ةالمحددات الداخلي   المحددات الخارجية        

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى      

       

       

ـــــومقـــــت        

       

       

       

االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي  الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكياناتالمؤسسات *
نتهازي لإلدارة.تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك اإل

 المساهمون

 أصحاب المصالح

  مؤسسات خاصة*:
 دققونمحاسبون وم  
 محامون  
 تصنيف ائتماني  
 بنوك استثمار  
 ستشاراتإ  
 تحليل مالي  
 اإلعالم المالي 

 معايير:
 المحاسبة 
 التدقيق 
 أخرى 

والقواعدالقوانين   

  القطاع المالي:
 قروض 
  مساهمة في رأس

 المال

 األسواق:
 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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ملركز ا"تقييم مبادئ حوكمة الشركات يف مجهورية مصر العربية"، أوراق عمل، ، مسيحة فوزيالمصدر: 
  .6 ص، 2003 ، أفريل82 املصري للدراسات اإلقتصادية، العدد

يادة قدرته على ز ق دور سوق املال، و تعميادة الثقة يف اإلقتصاد الوطين، و إىل زييف النهاية تؤدي احلوكمة و 
  احلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمر.تعبئة املدخرات ورفع معدالت اإلستثمار، و 

شروعات تساعد املاخلاص ودعم قدراته التنافسية، و  خرى، تشجع احلوكمة على منو القطاعأمن ناحية و 
  أخريا خلق فرص العمل.يف احلصول على التمويل وتوليد األرباح، و 

كما تساهم يف حماربة الفساد ومالحقة املفسدين، وتساعد على ظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة 
  1يرعى كافة مصاحله.اخلاص وينشطه و  حيمي القطاعيف النمو، و  اجملتمع ويوفر معدالت عالية

  الفرع الثالث: األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة
دد إىل درجة  حتهناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم ملفهوم ولقواعد حوكمة الشركات، و 

  .طرافالشكل املوايل يوضح هذه األو الفشل يف تطبيق هذه القواعد، و كبرية مدى النجاح أ

  األطراف املعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات ):I-4( الشكل رقم

  

  

  

  

داري"، جامعة اإلصالح املايل و اإلاملؤمترات)، "احلوكمة و عمال أدارية (املنظمة العربية للتنمية اإل المصدر:
  .6 ، ص2009 الدول العربية،

  

                                                            

 17-15 ، جامعة جنان، لبنان،-دارة يف عصر املعرفةعوملة اإل–املؤمتر العلمي الدويل معايريها"، مد ياسني غادر،"حمددات احلوكمة و حم1 
  .18، ص 2012ديسمرب 

 األطراف املعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات

اإلدارةاملسامهني  أصحاب املصاحلجملس اإلدارة



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل األول                                    حوكمة الشركات

31 
 

  

  

  :1تتمثل هذه األطراف أساسا فيما يلي

قابل ذلك مسهم و هم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لأل المساهمين: -1
م، و احلصول على ا م من هلم هقيمة الشركة على املدى الطويل، و أيضا تعظيم ألرباح املناسبة إلستثمارا
  عضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم.أاحلق يف إختيار 

م ارة يقو جملس اإلدخرى مثل أصحاب املصاحل، و أيضا األطراف األميثلون املسامهني و مجلس اإلدارة:  -2
ة إىل الرقابة إلدارة اليومية ألعمال الشركة، باإلضافالذين يوكل إليهم سلطة ابإختيار املديرين التنفيذيني و 

  سامهني.كيفية احملافظة على حقوق املو  على أدائهم، كما يقوم جملس اإلدارة برسم السياسات العامة للشركة

س اإلدارة، اصة باألداء إىل جملتقدمي التقارير اخلدارة الفعلية للشركة و هي املسؤولة عن اإلو اإلدارة:  -3
ا إجتاه إىل م زيادة قيمتها باإلضافةملسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة و إدارة الشركة هي اتعترب و  سؤوليا

  الشفافية يف املعلومات اليت تنشرها للمسامهني.اإلفصاح و 

ذلك القيام كة هي اإلشراف على إدارة الشركة و تعترب الوظيفة األساسية ملديري الشركات املقيدة بالبورص
من  ذلك من خالل ما يعرضونهركة للغرض الذي تأسست من أجله، و لالزمة لتحقيق الشبكافة األعمال ا

ذلك فإنه ميكن  علىعلومات املتعلقة بنشاط الشركة، و تقارير دورية على اجمللس اإلدارة تتضمن كافة امل
حة التايل مصلباره شخص مسؤول عن مصلحة الشركة و القول أن املدير يلعب دور حيوي يف الشركة بإعتب

  املسامهني.املستثمرين و 

  ورديناملالدائنني و جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل  ميثلون أصحاب المصالح:-4
ة لديهم مصاحل قد تكون متعارض جيب مالحظة أن هؤالء األطراف يكونوالعمال واملوظفني، و  الزبائنو 
  ستمرار.يهتمون مبقدرة الشركة على اإلخمتلفة يف بعض األحيان، فالدائنني على سبيل املثال، و 

                                                            
،مرجع اصرة"الدولية املععمال العربية و حوكمة الشركات يف بيئة األالسيد شحاتة، "مراجعة احلسابات و شحاتة عبد الوهاب نصر علي و 1

  .20، ص سابق
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 مفهوم حوكمة الشركات يتأثر بالعالقات فيما بني األطراف يف نظام احلوكمة،أن جتدر اإلشارة إىل و   
ية شركات أأصحاب امللكيات الغالبة من األسهم الذين قد يكونون أفرادا أو عائالت أو كتلة متحالفة أو و 

  ن أن يؤثروا يف سلوك الشركة.تعمل من خالل شركة قابضة مبا ميك

يف الوقت احلايل، تتزايد مطالب املستثمرين املؤسسني يف بعض األسواق بإعتبارهم أصحاب حقوق و   
حقوقهم  إىل ممارسة عادة ما ال يسعى املسامهون األفراديكون هلم دور يف حوكمة الشركات و ملكية يف أن 
كيات ملسامهني ذوي امللصول على معاملة عادلة من الكنهم قد يكونون أكثر إهتماما باحليف احلوكمة و 

م أن ميكنهو    يلعب الدائنون دورا هاما يف عدد من أنظمة حوكمة الشركاتالغالبة ومن إدارة الشركة، و 
ركة هاما باإلسهام يف جناح الش يقوموا بدور املراقب اخلارجي على أداء الشركة، كما يلعب العاملون دورا

وكمة لقانوين الشامل حلاومات على إنشاء اإلطار املؤسسي و الطويل، بينما تعمل احلكدائها يف األجل أو 
م فيما بينهم تباينا واسعا تباين دور كل من هؤالء األطراف و يالشركات و  لك حسب الظروف وذ    تفاعال

  الثقافية السائدة.السياسية واإلقتصادية و 

   : ركائز حوكمة الشركاتالرابع المطلب
  حوكمة الشركات على ثالث ركائز أساسية، كما يوضحها الشكل التايل:ترتكز 
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  ركائز حوكمة الشركات ):I-5( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة التجارب) تطبيقات احلوكم -املبادئ-طارق عبد العال محاد، "حوكمة الشركات (املفاهيم المصدر: 
  .47 ، صمرجع سابقيف املصارف"، 

  1ميكن توضيح أهم الركائز اليت مت تناوهلا يف الشكل السابق كاآليت:  

ركة إذ جمموعة القيم اخلاصة اليت يتم تعميمها يف الشوتتضمن البنية األخالقية و  السلوك األخالقي: -1
متنع  و يف الوقت الصحيح حول حل املشاكل حتدد هذه القيم النطاق املناسب إلجراء احلوار الصحيح

ا الشركة الداخلية منها واخلارجية للحد من العالقاتتعاطي الرشوة يف العمليات اليت و  الفساد  تقوم 
م أو سهالنشاطات اليت تقلل من دور احلوكمة كتعارض مصلحة الدائنني حاملي السندات مع حاملي األو 

فاء إخم احملاسبية، و قاالتالعب يف األر حمافظ احلسابات نتيجة كشف هذا األخري تعارض بني اإلدارة العليا و 

                                                            

  .109-108ص  ،مرجع سابق صر عكله املوسوي،نا يناسإكرم حمسن الياسري و أ1 

 ساسية حلوكمة الشركاتالركائز األ

لةواملساءالرقابة دارة املخاطرإالسلوك 

خالقي منلتزام بالسلوك األضمان اإل
  خالل:

  لتزام باألخالقيات احلميدة.اإل-

  لتزام بقواعد السلوك املهين الرشيد.اإل-

راف طالتوازن يف حتقيق مصاحل األ-
  املرتبطة بالشركة.

  الشفافية عند تقييم املعلومات.-

احملافظة و  جتماعيةالقيام باملسؤولية اإل-
 .الشركةعلى بيئة 

صحاب املصلحة يف جناع أدوارأتفعيل
  الشركة:

طراف رقابية عامة مثل: هيئة سوق أ-
املال، مصلحة الشركات، البورصة، 

  البنك املركزي يف حالة البنوك.

طراف رقابية مباشرة: املسامهون، أ-
 قوندق، املتدقيقجملس االدارة، جلنة ال

  اخلارجيون. دققونداخليون، املال

خرى: املوردون، العمالء، أطراف أ-
 ستهلكون، املودعون، املقرضون.امل

  دارة املخاطر.وضع نظام إل-

 ىلإتوصيل املخاطر فصاح و اإل-
 صحاب املصاحل.أاملستخدمني و 
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صح عنه القدرة على زيادة أو ختفيض صايف الدخل املفاملعلومات عن املالك، والتالعب يف القوائم املالية و 
  دعم مركزها.تقبال بغرض زيادة حوافز الشركة و يف القوائم املالية مس

لك عن طريق نظام ذو الشركة فتطبيق املعايري احملاسبية الدولية يعد دعامة لنظام  المساءلة:الرقابة و  -2
اخلي فاعل يعمل مبوجب القوانني واللوائح الداخلية ويتم اإلشراف عليه وتقييمه بشكل دوري رقابة د

لى ع هناك دور الرقابة اخلارجية املتمثلة يف املدققني اخلارجيني الذين يعتمدونوحتديثه كلما تطلب األمر، و 
احلكومية من  ظمات غرياملنفراد و ا متكن أصحاب املصاحل من األالتدقيق، كمو  أصول مهنة احملاسبةمعايري و 
يل األدوات املالئمة دون أن تؤدي ذلك إىل تعطاملسؤولني من خالل القنوات و مساءلة املوظفني و املراقبة و 

سلطات لالعمل أو اإلساءة إليه دون اإلسناد على دليل قانوين، إن توافر هذه الركيزة تضمن الدور الفاعل ل
  إدراكها ألمهية دورها يف بناء نظام حوكمة فاعل يف الشركات.الرقابية و 

 تطورات السريعة يف أسواق املال وعوملة التدفقاتتعد هذه الركيزة مهمة فسبب ال إدارة المخاطر: -3
 ركات، األمر الذينافس بني الشالتحرر من القيود التشريعية تزايدت حدة التاملالية والتقدم التكنولوجي و 

  ة.يعترب هذا من أحد األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل احلوكم التقليل من املخاطر احملتملة و إىل دعى

  المبحث الثاني: تطبيقات حوكمة الشركات
نظرا أن الشركة عبارة عن جمموعة من العقود اليت تربطها بني مجيع األطراف اليت تشكل طريف هذه العقود، 

علومات، مما عدم متاثل املضارب املصاحل بني أطراف العقود و ظهرت مشكلة تأي تعترب مركز التعاقد، ف
من هنا ، و تىل تطبيق حوكمة الشركاإاليت تدعي ت تفسر هذه العالقات التعاقدية و ىل بروز نظرياإأدى 

حتتاج كات حوكمة الشر . من أجل تطبيق قتصاديةنقول أن حوكمة الشركات هي إمتداد لبعض النظريات اإل
وق احلفاظ على حقدارة الشركة و إحسن سري جل ضمان فعالية و أخرى خارجية من أليات داخلية و آىل إ
   .فصاحاإلوزيادة الشفافية و  صحاب املصاحلأ

  

  

  المطلب األول: النظريات المفسرة لحوكمة الشركات
  النظريات املفسرة لضرورة تبين مفهوم حوكمة الشركات نذكر منها: تتعدد
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    (Théorie des droits de propriété)   حقوق الملكية الفرع األول: نظرية

ن الشركات يف طريقها أ )Gardiner Means et Adolf Berle( 19321 بريل سنةيرى كل من مينز و   
كة بينما ميارس سهم الشر ميلك محلة األو ، الرقابةإنفصال بني امللكية و ن حيدث أن تصبح كبرية لدرجة أل

مهة ال ن املستثمرون الذين ميلكون شركات املسانتج ذلك أل، ويالرقابة على الشركةاملديرون التنفذيون 
  .ختاذ القرارات الالزمة لتشغيل الشركةإيستطيعون 

بني مخسة أنواع من الرقابة  )Gardiner Means et Adolf Berle( 1932 بريل سنةلقد ميز كل من مينز و 
  :2واع من الرقابة يفتتمثل هذه األنحلديثة وامللكية اخلاصة"، و ه "املؤسسة ايف الشركة حسب امللكية يف كتاب

تعين أن شخص واحد  من رأس المال): %80 الرقابة عن طريق حقوق الملكية الكلية (أكثر من -1
ن يف يف هذه احلالة املالكو أو عمليا كل األسهم املتداولة، و أو جمموعة من الشركاء ميتلكون كل األسهم، 

  تعيني إدارة الشركة.بإختيار املديرين التنفذيني و م وضعية تسمح هل

يف هذه احلالة معظم  ):من رأس المال %80 إلى %50 من( الرقابة عن طريق المشاركة باألغلبية -2
مللكية هلذه اجملموعة الصالحية و جمموعة صغرية من األشخاص تعطي اأاألسهم ملك لشخص واحد 

ا من طرف مالك وحيد للشركة.إإال سيتم و قبة القانونية، السلطة للقيام باملراو    دار

أو         شخصيقوم  س المال):أمن ر  %50 إلى %20 من( الرقابة عن طريق مشاركة باألقلية -3
م يف نيابة  جمموعة من األشخاص مبشاركة معتربة يف رأس املال، يسيطرون على الشركة بناء على كفاءا

اليت تضاف إىل مشاركتهم القيمة؛ هذه اجملموعة تسيطر على أغلبية و اآلخرين يف حالة امللكية اجملزأة 
 النفوذ بالتايل يصعب تنحية األقلية ذاتة كبرية كلما كانت احلصص كذلك؛ و كلما كانت الشركو  األصول؛

والوزن داخل الشركة؛ لذا ينبغي توجيه التفويض بالتصويت للمسامهني من قبل املشاركني باألقلية بدل من 
  بني أيدي أعضاء املديرية العامة للشركة كتصويت بالنيابة.حصرها 

                                                            
  .205، ص 2009طارق عبد العال محاد، "حوكمة الشركات واألزمة املالية العاملية"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1
"، اجمللة اجلزائرية -جلزائرياحالة املؤسسات العمومية اإلقتصادية يف التشريع –مهدي شرقي، "مراقبة املديرين التنفذيني يف ضوء نظرية الوكالة 2

  .137-136، ص 2015، 1للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة الوادي، العدد 
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ة؛ تعين مضاعفة مسامهات األقلية خاصة عن طريق الشركات القابض الرقابة عن طريق وسيلة قانونية: -4
  تسمح للمالكني مبمارسة رقابة على املديرين التنفذيني مع مشاركة إمسية ضعيفة يف رأس املال.

ا حتت ر ديرين (الملكية المتناثرة): الرقابة عن طريق الم -5 قابة يف هذه احلالة تصنف الشركة بأ
)، ميلك  كبري من أصحاب األسهم (املّالك  عدد أي بني تسيريية، حيث تكون فيها امللكية مقسمة للغاية

صغار املسامهني ملراقبة  ىوعادة ما ال يكون هناك حافز لد كل منهم عددًا صغريًا من أسهم الشركة.
م مييلون إىل و أ             نغماس أو املشاركة يف القراراتعدم اإل نواحي نشاط الشركة عن قرب، كما أ

م األكثر على ذلك املساه النفود تنتقل بني أيدي اإلدارة العليا، مثالأي أن السلطة و ، 1السياسات اإلدارية
عدد ( سهم 500 جمموع األسهم، أي ميلك كل مساهم أكثر منمن  %0.3 األكرب حصة ميلكأمهية و 

  من رأس مال الشركة. %5 ال متثل حىت) مساهم 236 املسامهني

   (Théorie  d’Agence)  الفرع الثاني: نظرية الوكالة 
 وذلك بسبب ،ال تتميز بالكفاءة امهةشركات املسبإعتباره  ،أصل عالقة الوكالة إىل آدم مسيث يرجع  

 عمالأ يث إن هذا األخري غري مؤهل لتسيريحسب آدم مسمالك، و  ها إىل شخص غريإعطاء تفويض تسيري 
ل عليها محلة اليت يتحصكانت النتائج اليت سوف حيققها و   ال ميلكها، إذ سوف يتحصل على حقه مهما

  2األسهم أو املالك.

  تعريف نظرية الوكالة أوال:

) املفروضة من نتفسري آليات الرقابة على تصرفات املديرين (املسرييو تسعى نظرية الوكالة إىل تقدمي     
  3محلة األسهم .لعالقة اليت تنتج بني املديرين و اليت تعترب مركز حتليل الشركة بشأن اطرف املسامهني، و 

ه الذي يقابلو )، contrat de mandat( فاملفهوم القانوين لنموذج حوكمة الشركات جاء من عقد الوكالة     
 théorie( هذا يفسر النموذج الذي يدعى بنظرية الوكالة)، agency( املصطلح الفين اإلجنليزي

                                                            
، 2002)، "تأسيس حوكمة الشركات يف اإلقتصاديات النامية والصاعدة واإلنتقالية"، مارس CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (1

  . 15ص 
2 Benjamin. C- Weinstein. O, « Les nouvelle théories de l’entreprise », librairie générale française, Paris, 
1995, P 93.  
3Jérémy morvan, «  la gouvernance d’entreprise managériale : positionnement et rôle des gérants de 
fonds socialement responsables », thèse pour le doctorat nouveau régime en sciences de gestion, 
université de Bretagne occidentale, 29 novembre2005, p 29.  
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d’agence ( الوكيل-يف نفس اإلطار يدعى بالثنائية املوكلو )P – A،(  املصطلحات القانونية اإلجنليزية و
 ALCHIAN( ودامساتز حسب ألشيانو  )،mandataire( الوكيلو ) mandat( تشري باخلصوص إىل الوكالة

et DEMSETZ( تمعة بني جملفإن الشركة تظهر كسوق خاص للبحث عن حتقيق التوازن بني األهداف ا
األصيل من داخل إطار العالقات التعاقدية، فمنذ أن كانت وظيفة اإلدارة مستقلة عن باقي الوكيل و 

ملديرين، إىل تصرف االقرارات و غة جديدة للرقابة على الوظائف بالشركة، قام محلة األسهم بإنشاء صي
  1. فالعالقة اليت تربط املدير باملساهم مت وضعها يف إطار عقد

 JENSEN( ماكلنيركات إىل فكرة "مشكلة الوكالة" ويعترب كل من جنسن و ترجع نشأة حوكمة الش      

MEKLING et ( مقالتهما حيث عاجلت  1976،2أول من أدخل مفهوم الوكالة يف امليدان املايل سنة
لشركة على اهذه املقالة  وتعترباملالك، سامهني الداخليني واخلارجيني وبني املسامهني و تضارب املصاحل بني امل

ا "جمموعة من العقود بني األطراف (املالك، الدائنني، اإلدارة تاج، ) الذين يقدمون عوامل اإلنالعاملنيو  أ
كما أشري إىل أنه  3قد تتعارض مع مصاحل اآلخرين". اليتطرف إىل حتقيق مصاحله الذاتية و  يسعى كلو 

كذلك سامهني و ركة األسواق من صغار املتنشيط حكثرية لتوفري السيولة بالشركة و   ميكن احلصول على أموال
  4إمكانية حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركات.

ا:" عالقة مبوجبها يلجأ شخص نظرية ) JENSEN et MEKLING( حيث عرف كل من    الوكالة على أ
لكي يقوم بدله  AGENTصاحب رأمسال خلدمات شخص آخر العامل   )PRINCIPAL( الرئيسي

  5ببعض املهام، هذه املهام تستوجب تفويضه يف السلطة"

                                                            
  . 69، ص 2005سكندرية، املتطلبات"، الدار اجلامعية، اإل -التجارب  -املبادئ  –، "حوكمة الشركات: املفاهيم محاد طارق عبد العال1

2 Alain Schatt et Gérard Charreaux , « La recherche francaise en gouvernance d’entreprise », un 
panorama Cahier du FARGO n° 1050901, Septembre2005. 

  . 69املتطلبات"، مرجع سابق، ص  -التجارب  -املبادئ  –، "حوكمة الشركات: املفاهيم محاد طارق عبد العال3 
  .18، ص "حوكمة الشركات"، مرجع سابق، خضر ليمحد عأ 4 
مرجع عاصرة"، لية املالدو عمال العربية و حوكمة الشركات يف بيئة األاحلسابات و  ةشحاتة السيد شحاتة، "مراجعو  عبد الوهاب نصر علي5 

  .23، ص سابق
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 عو املساهم) مأكما أن نظرية الوكالة عبارة عن عقد يلزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص (املوكل      
ويض (املوكل) تف مما ينتج عنهاألعمال بنفسه، و املسري) من أجل ال يقوم املوكل بأشخصا آخر (الوكيل 

   1جزء من سلطة إختاذ القرار للوكيل.

مما سبق يتبني أن مفهوم نظرية الوكالة تنتج عن عالقة بني شخصني على األقل عن طريق توكيل،     
  حيث يطلق على:

  سهم مهما كانت نسبتهم من رأس املال.و محلة األأهم املالك ألصيل" و الطرف األول: املوكل "ا

  اذ القرار.إختاإلدارة مبا فيها سلطة الرقابة و الذي يتحكم يف تسيري شؤون ين: الوكيل و الطرف الثا

  ثانيا: فروض الوكالة

  2هي:لوكالة على ثالث فرضيات أساسية و تقوم نظرية ا

ملسامهني، يؤدي اإن إختالف الطبيعة السلوكية والتكوينية وكذا األهداف بني املسريين و  الفرضية األولى:
  إىل خلق صراع منفعة يف البداية بني إثنني لتتعداه فيما بعد لباقي األطراف األخرى؛

فظ له حقوقه عن طريق حتتلنظرية لوضع إسرتاتيجيات حتميه و يلجأ املسري حسب هذه ا الفرضية الثانية:
قبلها املسري كذلك حجم املعلومات اليت يستطريق شبكة العالقات باملوردين والزبائن و  غالل نفوذه، عنإست

حلفاظ أهدافه الشخصية أوال قبل مصاحل الشركة "خاصة ابذلك فهو يفضل حتقيق مصاحله و و  قبل غريه،
  على قيمته يف سوق العمل"؛

ركة، ملواجهة هذا اإلحنراف الذي تعتربه النظرية إخالال بشرط العقد الذي يربط املسري بالش الفرضية الثالثة:
رقابية، عن و    يلجأ محلة األسهم لتعديل سلوك املسري السليب للحفاظ على مصاحلهم بإختاذ تدابري تقوميية

ى جمالس لية تعتمد علإشرافية داخحوكمة الشركات الذي ميلك آليات وأدوات رقابية و طريق إنشاء نظام 
طرف األسواق  خارجية ممارسة منذا الرقابة املباشرة للمسامهني و كلرقابة التبادلية بني املسريين و اإلدارة، ا

  واملدققني اخلارجيني.

                                                            
1 Jérémy morvan, « La gouvernance d’entreprise managériale : positionnement et rôle  des gérants de 
socialement responsables, op-cit, p31.   

  .90، ص 1991ول، دارية، العدد األداء"، جملة العلوم اإلدورها يف تطوير مناذج الرقابة على األيم عبد العليم، "نظرية الوكالة و براهإجنايت 2 
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  مشكلة الوكالة ثالثا:

ل بني صذلك لفأطراف عالقة الوكالة، و خمتلف ينشأ بني ترجع مشكلة الوكالة إىل الصراع الذي      
ستغالل إاليت هلا صلة، كاملديرين املستقلني ومسؤولية املديرين و غريها من املوضوعات و اإلدارة امللكية    و 

كة من جراء مالكي الشر ة اليت ميكن أن حتدث بني مديري و احلواجز. حيث ميكن أن تؤدي الفجو و  النفوذ
  بالقطاع ككل.و  شركةاملمارسات السلبية إىل اإلضرار بال

  تضارب املصاحل بني أطراف عالقة الوكالة كاآليت:تكمن مشكلة و 

  سهم (المالك):حملة األمصالح بين المسيرين (المديرين) و تضارب ال -1

الوكيل (املسري) شخصا يتميز بالتصرف الرشيد ويقصد بذلك أن كالً منهم إن كالً من األصيل (املالك) و 
يعمل على تعظيم منفعته املتوقعة، إذ يعد ذلك مبثابة هدف يفسر تصرفات كل منهما ، فاملالكون سوف 

م وحتقيق مصاحلهم الذاتية بشكل منفرد بالعائد املايل املتوقع الذي سيتولد أيعملون من  جل تعظيم ثرو
م يف الشركة بواسطة املسريين. أما املسريين فسوف يعملون على حتقيق مصاحلهم الذاتية إمن  ستثمارا

م) وكذلك بعدم بذل اجلهد أو ما تسمى بوقت الراحة لو كان ذلك و  Leisure بتعظيم عائدهم (ثرو
  على حساب مصلحة املالكني. 

 وراء تعظيم مصاحلهم الشخصية، ومن مث من املتوقعاملدير)  ن سعي أطراف الوكالة (املالك وميكن القول إ
ستمرارها وهذا ما إة و شركقيمة ال على هذا يؤثرو  ،أن يقوم بتصرفات تؤثر سلبيا يف مصلحة الطرف اآلخر

ن "كل طرف يعرتف أن رفاهيته الشخصية تعتمد على دميومة أب Watts and Zimmerman وضحه
  1.ستمرار"ة وفرصة اإلشركختاذ األفعال اليت ختفض قيمة الافز إلة ولكن بنفس الوقت له احلشركستمرار الإو 

  

  المقرضين:ح بين المسييرين وحملة األسهم و تضارب المصال -2

قيود حتد  بني إدارة الشركة يتم مبقتضاها وضعاحلاالت إىل إبرام عقود بينهم و  يلجأ املقرضون يف معظم  
ا أن تؤثر  ا مثل احلد من إص قدرة الشركة على تأديتسلبا على من حرية اإلدارة من شأ دار ديون إلتزاما

                                                            
راسات، عمان، الدجملة رماح لبحوث و الوكالة"، دورها يف ختفيض مشاكل نظرية ول حممد نوري وعلي خلف سلمان، "حوكمة الشركات و بت1

  . 26، ص 2014، 14العدد 
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عد هذه العقود املديونية. لذا ترباح أو حتديد حد أقصى للسيولة و جديدة أو حتديد حد أقصى لتوزيعات األ
  :1ساسيتنيأذلك من خالل نقطتني الرئيسية لنشوء تكلفة الوكالة و  من احملددات

لك للحد ذل أعضاء سوق املال من مستثمرين ودائنني...إخل و من قبخضوع اإلدارة للرقابة املشددة  -1
من إستخدامها للتدفقات النقدية على اإلنفاق التبذيري أو يف قبول مشاريع أو يف قبول مشاريع إستثمارية 

  ؛ذات صايف قيمة حالية سالبة حتقق هلم مصاحل خاصة على حساب مصاحل محلة األسهم

ض ونية يؤدي إىل زيادة املخاطر املالية للشركة مما قد حيفز املسريين على ختفيإن الولوج يف عقود املدي -2
  حملددة.أعباءه يف مواعيدها ااملالية للشركة بالوفاء بالدين و تكاليف الوكالة للمحافظة على القدرة 

لقرض تدمج ل مبا أن الشركة املاحنةلألموال اخلاصة، و  كما أن املديونية تساعد على تقليل تكاليف الوكالة   
تلك التكاليف يف التكلفة اإلمجالية للقرض، فإن كل زيادة يف حجم اخلطر املرتتب عن نشاط املقرتض، 

إخنفاض  يادة يف تكلفة القرض، مما يؤدي إىللشركة املاحنة للقرض مرتجم يف الز يفرض إحتياط أكثر من ا
  اع.نسبة التوزيعات اليت يتحصل عليها محلة األسهم وهنا ينشأ الصر 

ه ل إن املسري سواء إعتمد على األموال اخلاصة أو على املديونية، فذلك بالنسبة،  Jensenـبالنسبة لــــ  
لعائد بني وزيع اختالف يكمن فقط يف تمادامت عالقة الصراع قائمة فاإلمادام املشروع حيقق عوائد، و 

   2املقرضني.احلملة األسهم و 

عظيم العائد الكافية لتاملوكل إىل خسارة نتيجة أن الوكيل مل يّول العناية كما تنشأ من خالل تعرض      
إىل أن املوكل ليس لديه أساليب الرقابة املباشرة لقياس جمهودات الوكيل، كما  للموكل، ميكن إرجاع ذلك

  أن هذا األخري يقدم إليه معلومات فتنتج مشكلتني:

                                                            
 العراق"، اجمللة دراسة حالة يف–ء دامدى تاثرها باألداري وتكلفة الوكالة للملكية و مؤيد حممد علي الفضل، "العالقة بني حمددات السلوك اإل1

  .113،ص 2013ديسمرب  ،2العدد  ،16، اجمللد العربية للمحاسبة
العلوم  يف حة دكتوراهطرو أ"، -املتوسطة يف اجلزائردراسة حالة املؤسسات الصغرية و – قتصاديةشكالية متويل املؤسسات اإلإالعايب ياسني، "2
  .51، ص 2011-2010قسنطينة، منتوري قتصاد املايل، جامعة قتصادية، ختصص: اإلاإل
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ك وذلرتاجع عن شروط العقد املربم الب أن يقوم الوكيل هي) " (moral hazardمشكلة املخاطر املعنوية 
يكون الوكيل  يما مت اإللتزام به عند توقيع العقد أمع يف الواقع  من خالل عدم مطابقة ما مت حتقيقه

 1."إنتهازي يف هذه احلالة

القدرة على تنشأ عندما تكون لدى الوكيل "(selection adverse)  مشكلة اإلختيار العكسي أو املناقضو 
الوقت الذي ال  ر يفذلك قبل قيامه باألداء أو اإلختياعلومات اخلاصة بنتائج كل بديل و احلصول على امل

 2"فيه هذه املعلومات. تتوافر ملوكل

الت اليت ال الوكيل، و تظهر يف احلاعلومات املتاحة لكل من املوكل و نوعية املنتيجة اإلختالف يف كمية و 
  3التحقق من نتائج قراراته.ظ أداء الوكيل بصورة مباشرة و الحميكن للموكل أن ي

من يظهر ك كذلقدرة املوكل على رقابة الوكيل و  عليه فإن مصدر مشكلة الوكالة يتضح من خالل عدمو    
هذه  ليلليس له القدرة على قراءة وحت عدم متاثل املعلومات املتوفرة لكل منهما، إضافة إىل املوكلخالل 

  املعلومات مقارنة بالوكيل.

  يوضح أهم مشاكل الوكالة:) I-6( الشكل رقمو 

  

  

  

  

  

 

                                                            
1 Fédéric parrat, « Le gouvernement d’entreprise », édition maxima, Paris,1999, p :32 

  .66، ص 2007 بريوت، حتاد املصارف العربية،إدارة"، جملس اإلحيدر بن درويش، "حوكمة الشركات و عدنان بن 2 
ر اجلامعية، ، الدا"مصارف)بات، شركات قطاع عام وخاص و محاد، "حوكمة الشركات (املفاهيم، املبادئ، التجارب، املتطلطارق عبد العال 3 

  .70، ص 2007/2008مصر، 
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  مشاكل نظرية الوكالة :) I-6( الشكل رقم

  

  

  

  

  
   
  
  
  

     
  
  
  
 

دورها يف ختفيض مشاكل نظرية علي خلف سلمان، "حوكمة الشركات و بتول حممد نوري و  المصدر:
   .23 صالوكالة"، مرجع سابق، 

  رابعا: تكاليف الوكالة

 ريتنشأ تكاليف الوكالة إذا سعى كل طرف من أطراف الوكالة إىل تعظيم الربح، فإذا حاول الوكيل التقص  
تالعب والغش المن الفائدة أو من خالل بإعتبار قدرته على التقصري جزء يف أداء مهامه إستسهاال منه و 

يل ، فتعمل هذه التكاليف على مراقبة سلوك الوكمنافع غري مشروعة على حساب املوكلاحلصول على و 
  1داخل الشركة .

                                                            

، 0820، ندريةاإلسك، دار اجلامعة اجلديدة"، دراسة يف األسس اإلقتصادية والقانونية–شركات املسامهة ،"حوكمة املعتصم باهللا الغرياين1 
  .51 ص

  تؤثر  يف     

محاية حقوق مالكيها اآلخرين
 من أصحاب املصاحل

ختيارمشكلة اإل
املعاكس

مشكلة تضارب
 املصاحل

مشكلة حتمل 
املخاطرة

مشكلة عدم متاثل 
املعلومات

تولد مشاكل الوكالة

وكلامل  

Principal 

 الوكيل

Agent 

ختاذ القراراتإختويل سلطة

ختاذ القراراتإختويل سلطة
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  1:تتمثل تكاليف الوكالة يفو    

بة  الرقاها محلة األسهم من أجل تأمنيهي التكاليف اليت يتحملو  ة (تكاليف اإلشراف):تكاليف الرقاب
ا على العمليات اليت اليف إمكانية منع تصرفات يف غري مصاحلهم، مثل: تكاملسريين لكشف و  يقوم 

ل بني وظائف رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، وتكاليف إنشاء جملس جملس اإلدارة، تكاليف الفص
  جملس املراقبة.املديرين و 

يفة تشكيل إنذار املوجهة لوظاليف اإلخضاع، تتعلق باملسريين و كما يطلق عليها بتك  تكاليف اإللتزام:
إجيايب للعمل وفق املصاحل احملددة من طرف املسامهني مثل شراء األسهم العادية للشركة من طرف املسريين 

 دف وضع مصاحلهم الشخصية يف صف واحد مع مصاحل محلة األسهم.

مر للمصاحل بني تملسالناجتة عن التعارض او الوكيل: تبقية من مصاريف متصلة بالموكل و الخسائر الم
اليت غري األمثل، و  يسرتاتيجاإلختيار اإلو املتاحة وكالة، كالتخصيص السيء للموارد عالقة ال خمتلف أطراف

  2تدعى كذلك بتكاليف الفرصة البديلة.

    )théorie des coûts de transaction( الفرع الثالث: نظرية تكاليف الصفقات 
 Ronard( من قبل األمريكي رونالد كوز 1937 ألول مرة سنةظهر مفهوم نظرية تكاليف الصفقات   

Coase( طبيعة الشركة". يف مقاله بعنوان"  

  أوال: تعريف نظرية تكاليف الصفقات

األجل مع متعاقد خارجي هذا ال حيقق نتيجة  يف حالة إبرام الشركة لعقد قصري) Coase( يرى كوز   
مرضية، ألن الشركة تسعى إىل تعظيم قيمة الصفقة إىل غاية أن تكون تكاليف إجناز الصفقة اإلضافية 

تغطي تكاليف الصفقات من أسعار  كما أعترب أن الشركة3.ساوية لتكاليف إجناز الصفقةاألخرية م
 تنسيق فهي تعمل مبثابة وسيط. ومفاوضات و 

                                                            
1Jérémy morvan, « La gouvernance d’entreprise managériale : positionnement et rôle  des gérants de 
socialement responsables », op-cit, p34-35.   
2 Gerard  charreaux,  « Le  gouvernement  des  entreprise,  corporate  governance  théorie et faits, édition 
économica », Paris, 1997,p 9.  
3Céline Abessis, « Les cout de translation : état de la théorie », revue résseaux, n° 84, CENT-1997, p 12.  
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ض تعمل على ختفياملديرين هي اليت على أن العالقات بني العمال و ) Coase( كما تقوم نظرية كوز  
، الرتقية، مراقبة ، احلوافزينتج هذا التخفيض من خالل نظام العمل املتبع، املكافآتتكاليف الصفقات و 

  1تقييم األداء.و 

يذ صفقة و مراقبة أو تنفيعيق حتديد أعليه ميكن القول بأن تكلفة الصفة هي أي شيء مينع أو و    
أعطت فهما جيدا هلذه التكاليف  1985 يف سنة) WILLIAMSON( تعترب أعمال وليام سونإقتصادية، و 

نتج عنها قدرة الشركات الكربى على إبرام صفقات بأسعار منخفضة ذلك بإضافة فرضيات جديدة و و 
 .2عن سعر السوق

حيث طور النظرية بتطوير األشكال ) Coase( بتطوير أعمال كوز) WILLIAMSON( قام وليام سون    
يشكل مكانا خاصا يف ) WILLIAMSON( التنظيمية الداخلية من عدة نواحي، فمسعى وليام سون

معتمدا على التحليل ، 2009 مما أهله للحصول على جائزة نوبل سنة 3املقاربات اإلقتصادية للمنظمات
كيز لك بالرت ذها تكاليف الصفقات أقل ما ميكن و ن الشركات اليت تكون فياملؤسسايت املقارن أي البحث ع
سلوكية  ذلك من خالل إدخال عوامل بقيت املرجع الوحيد للفعالية و اليتو  على دور املعلومات يف السوق

أخرى تنظيمية (تكاليف الناجتة عن و 4 خصوصية األصول)،و  السلوكيات اإلنتهازية ،(الرشادة احملدودة
  ).، الفسادالتصرفات البريوقراطية، الرشوة

ا السؤال طرحو إىل توحيد املعامالت و  كما دعى منظري اإلقتصاد يف إطار نظرية تكاليف الصفقات   
الصفقات و  لتحقيق ذلك ينبغي تنظيم املعامالتداخل الشركة؟، و اآليت: ما هي درجة نزاهة املعامالت 

ها الشركة اخلدمات اليت حتصل عليد حمددة)، وفيما خيص السلع و التنظيم عن طريق قواعمن خالل اإلدارة (
  من اخلارج، فإن النموذج املناسب لتنظيم املعامالت هو عمليات السوق (التنظيم عن طريق األسعار).

 ا:" تكاليف مقارنة لتخطيطتكاليف الصفقات بأ 1989 سنة )WILLIAMSON( عرف وليام سون   
 بديلة"، أما حسب نورث) gouvernance structure( املهمة يف ظل بىن إدارةمراقبة إمتام وتكييف و 

                                                            
1P.Milgom et J.Rroberts, « Economie, organisation et management, PUG, 1997, p 47.  
2Michel Gheretman, « Oliver Williamson : Un Nobel Pour L’économie Et La Gestion », Revue francaise 
de gestion, n° 200, 2010, p 70. 
3Michel Gheretman, «Oliver Williamson et la théorie des coûts de transaction », Revue Francaise de 
gestion,2003/1 (n0142), p44.    
4Benoît  Ferrandon,  "panorama  des  théories  de  la  firme",  les  vouvelles  logiques  de  l'entreprise,  
cahiers  français, N°309, entreprises et entrepreneurs, p21.    
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)NORTH ("اع العقود تكاليف محاية احلقوق وإخضتبادله و  فهي تكاليف قياس اخلصائص القيمة ملا يتم
شكال الشركات، األاإلدارة ( ث ركزوا على التطور التدرجيي هليكلتنفيذها"، حيلإلجراءات الشركة و 

دف معاجلة تكاليف الصفقاتالتعاقدية و     1.غري ذلك) 

بتحليل نظرية تكاليف الصفقات إىل ثالث مراحل يف املرحلة األوىل حيلل ) WILLIAMSON( قام  
ذه السمات هيف خصوصية األصول، عدم التأكد ودرجة تكرار الصفقة و  مسات الصفقات اليت تتمثل

، الشركة مل السوقتشة يف هياكل احلوكمة و دعم الصفقة املتمثلختتلف من قطاع إىل آخر، مث حيدد وسائل 
يف املرحلة األخرية يقرتح منوذج لإلختيار املسبق بني اهلياكل املذكورة، فهو يسمح واهلياكل اهلجينة، و 

باإلختيار من بني هذه اهلياكل للحفاظ على تكاليف الصفقة، فهو يدعو دائما ملقارنة املزايا النسبية هلياكل 
حلوكمة الفعلية بدال من معايرة هيكل مثايل، فهو ال يعارض اللجوء إىل السوق ألنه ليس هناك هيكل ا

   2.للحوكمة املثالية

  شروط نظرية تكاليف الصفقات  ثانيا:

  :3املسلمات اخلاصة بإطار تكلفة الصفقات نذكرمن بني الشروط و 

وحدة األساسية للتحليل فإن ال)، TCE( يف علم إقتصاد تكاليف الصفقات العقد بإعتباره التحليل: -1
أو صفقة فردية بني طرفني يف عالقة إقتصادية، حيث أن أطراف العقد متلك درجات متفاوتة هي العقد 

 من احلوافز الطبيعية الطوعية لتلبية شروط وعودهم املتبادلة، فوكالة تنفيذ العقد اليت هي الشركة القانونية
  اليت حتكم العقد تواجه صعوبات التحقق مما إذا كانت األطراف تليب شروط العقد؛

 قد يكون ممكنا تنظيم حوافز املسريين بطريقة ما، حبيث سيجدون أنع العقود موضع التنفيذ: وض -2
ماك جري  قد فحصليق املصلحة العامة بشكل معقول، و من مصلحتهم اخلاصة أن يظلوا ملتزمني بتحق

نا بيت بديلة من وجهة نظرمها، و +++++ترتيباأداء ، 1995 سنة) MC GUIRE et OLSON( نأولسو و 

                                                            
ات"، قسياسة تكاليف الصف قتصادية: منظور علمدريس التل، "صنع السياسات اإلإترمجة نادر – )avinash K.dixitافيناش ديسكيت (1

  .22-21، ص 1998وىل، التوزيع، عمان، الطبعة األدار الكتاب احلديث للنشر و 
"، 2009إلياس بن ساسي ومرمي فيها خري، "قراءة نظرية آلليات حوكمة املنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليم سون احلائز على جائزة نوبل 2

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7626/1/ilyes.pdf  
  .35-32، ص سابقرجع مدريس التل، إترمجة نادر – )avinash K.dixitافيناش ديسكيت (3
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نسجم قتصاد، يتصرقون بطرق تكبرية بشكل كاف قي اإلمني الذين ميلكون مصلحة مستقرة و أن احلاك
قرب للعقد ة بشكل أقتصادية واحدة مماثلإبشكل ملحوظ مع مصاحل احملكومني. يف الواقع، توجد عالقة 

  جملس املديرين؛ومدرائها و   مالكي احلصص يف شركةبالتحديد العقد ما بنيالسياسي و 

إىل الشركات بإعتبارها هياكل إدارة ) TCE( ينظر علم إقتصاد تكاليف الصفقاتهياكل اإلدارة:  -3
) TCE( هة نظرمن وجاج، و (هياكل احلوكمة) عوضا عن نظرة الفكرة النيوكالسيكية اليت تعتربها دوال إنت

ا، فإن الدرجة املتفاوتة لطابع عدم اإلسرتداد ملدخالت العملية اإلنتاجية، سيؤثر على سلوك املالكني هل
دارة لبىن اإلدارة يف الشركات تأثري مهم على ما تقوم به. تتميز بىن اإلحيث سيكون للبىن التنظيمية و 

لى األقل جزئيا تكون عاف يف صفقة بعالقات وكالة متنوعة، حيث أن الفكرة تتمثل يف أن مصاحل األطر 
  ميلك الوكيل بعض امليزة يف معلومات أو فعل معني مقارنة مع الشخص الوكيل.يف تضارب و 

 ثالثا: فروض نظرية تكاليف الصفقات

  1:أهم الفرضيات اليت ترتكز عليها هذه النظرية هي

 1947 سنة) Simon( هذا املفهوم الذي طوره :)العقالنية المحدودة( مبدأ الرشادة المحدودة -1

و التنبؤ بكل مجيع املعلومات أإختاذ قرارات دقيقة وذلك لعدم قدرته احلصول على حيث أن الفرد ال ميكنه 
مقيدة باحمليط و لكن حمدودة و  بشكل مفرطالتايل الرشادة هنا ليست بالت املمكنة عند إبرام العقود، و احلا

  .على املدى املتوسط أو البعيد يتم تنفذهاإمنا و بإعتبار أن الصفقات ليست فورية 

 سنة) Alchian et Demsetz( الفرضية السلوكية الثانية تطرق إليها كل منالسلوكيات اإلنتهازية:  -2

 وأ   جبزء من املعلومة اإلحتفاظتعين و ، 1985) سنة Willamson( أعاد التطرق إليها وليام سونو  1972
ل ية باللجوء إىل إستعمال خمتلف أساليب التحاياملصاحل الشخصاألهداف و وذلك لتحقيق حتريفها 

  األشكال املختلفة للغش.و 

حيث أن األشياء املراد تبادهلا ختتلف حسب طبيعتها، فبعض األصول ميكن أن  نوعية األصول: -3
تتكرر يف عملية التبادل، بينما البعض اآلخر قد يتم إستبداهلا مرة واحدة، فنوعية الفاعلني ختلق عالقة 

                                                            
1Oliver Williamson, « the Economic  institutions capitalisms:  firms, markets,  relational contracting »,  
New York, Free press, London, collier Macmillan, 1985, p169.     
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إذ أن  ،إرتباط شخصية بني طريف العقد. هذا ما يؤدي إىل زيادة املشاكل املتعلقة بالسلوكيات اإلنتهازية
والقائم  امالتالشك يف قيام املعهي السبب األساسي لوجود الشركة واليت يتخللها الرتدد و نوعية األصول 

  .1كذلك من تكرار التعامالتعلى األعوان اآلخرين و 

  ) Théorie de l’enracinement(الفرع الرابع: نظرية التجذر 

  أوال: تعريف النظرية

ة ستحكام وهي نابعتها للغة العربية هي اإلترمجو   Entrechment جنليزيةتعين كلمة التجذر يف اللغة اإل   
يطه، أما حمو  الذي يعرب عن إستحكام املدير بزمام األمور يف شركتهمن التحكم واإلمساك بزمام األمور و 

جذوره  لهذا املصطلح إىل أن املدير يرس يشريوترتجم باللغة العربية جتذر و  Enracinement باللغة الفرنسية
تجذر ه فمصطلح العليو  يف الشركة لتثبيت منصبه، فكلما كانت اجلذور عميقة كان من الصعب إقتالعها،

  2ذلك لتثبيت مكانته.أبلغ يف وصف حالة املدير  و 

رمسية ن عالقات رمسية أو غري أو سياق متكون من شبكة م إطار:"3"بيجي" التجذر بأنه Pigé يعرف 
هنا التجذرية و  ،جزئية من مراقبة املالك (املسامهني) لو بصفةكن من خالهلا املسري من التخلص و اليت يتمو 

  عنده ال تشكل حالة جامدة".

لذين يبحثون عن اقائمة بني خمتلف الفاعلني يف الشركات و هذه النظرية تقوم بتفسري عالقات السلطة ال  
حتقيق  ن أجلم الصالحيات املمنوحة لهإستغالل املسري منصبه و بعد  نظام القراراتأدوات للتأثري على 

ع ا أو وضع حواجز من أجل دف ة إما تكون اإلنسجام مع احمليطاألهداف الشخصية، هذه األخري املصاحل و 
سلوب التمويل أة املعاصرة و املسامهني يف الشركمع تطور سلطة  املسري عن مكانته، أصبحت حمط إهتمام

واجهات وحتالفات بني شكلني من هذه العالقات خلقت م وساطة (األسواق املالية)؛عن طريق الال
  :4السلطة

                                                            
"، أطروحة دكتوراه، ختصص إقتصاد التنمية، -اجلزائر S.P.Aحالة –مناد علي، "دور حوكمة الشركات يف األداء املؤسسي دراسة قياسية 1

  .68، ص 2014-2013، -تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد 
2Pigé.B, «Enracinement des dirigeants et richesse des actionnaires », Finance contrôle stratégie, vol 1, 
N°3, septembre 1998, p8. 
3 Ibid, p4.  
4 Frédéric  Parrat, «Le  Gouvernement  D’Enterprise »,  'edition  Dunod,  Paris, 2003,P: 20. 
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  املالك؛سهم و سلطة امللكية ممثلة يف احلملة األ-

  سلطة اإلدارة ممثلة يف املديرين املوكلني.-

م للحفاظيف الشركة يطورون إسرتاتيحي اجلهات الفاعلةنظرية التجذر أن تفرتض     على مكانتهم  ا
من م و و هذا يسمح هلم بالرفع من قالعمل على حرمان املنافسني احملتملني من الدخول إليها، و بالشركة 

ن ميكنهم هيئة؛ خاصة الذي ملا جيري بالشركة، حيث أن املديرين يتكونون من وكالء ذو مساحة معرفتهم
م وسلطتهم و بالتايل ذر و موارد الشركة من أجل التج إستخدام ا مثل حرية الفوائد اليت ير الرفع من قدر و

  1.العينية املكآفاتو  النشاط، األمن الوظيفي

كن إدماجها مي رتاتيجية املتخذة من طرف املديرينتسمح هذه النظرية مبالحظة أن بعض اخليارات اإلس   
فعل النظام األساسي بة التحكم بيف اإلسرتاتيجية اإلمجالية للتجذر اليت متكن من خلق وضعية مسيطرة وصع

  2.القرارات املتخذة داخل الشركةو 

ن أكما ،  اخلارجية املوجهة إليهمن كرد فعل عن الرقابة الداخلية و جتذر املديريبعض الكتاب  رجعيو     
حيث تعمل  ،على املديرين السيطرة يفالرقابة اخلارجية تنتج عندما تكون الرقابة الداخلية غري قادرة 

كمرحلة ) و العاملنيمهني و الرقابة الداخلية (جملس اإلدارة، املسا حتييدإسرتاتيجية التجذر كمرحلة أوىل على 
) ALEXANDRE et PEQUEROT( بيكريوندر و قابة اخلارجية، حيث عرف كل من الكسالر  حتييدثانية 

دف إىل ر ، 2000 سنة ا  راك بإستعمال اإلدو فع مساحة احلذر إسرتاتيجية التجذر من جانب املديرين "بأ
 ركاء الشركةجمموع شاإلعتماد من  رقابة والزيادةال وسائل متاحة هلم مثل رأس املال البشري، لتحييد أنظمة

، عملية التجذر هذه متر من خالل جملس اإلدارة الذي يتكون من على املوارد اليت يسيطرون عليها."
توجيه و  من يقيم مشاريع اإلستثمار املقرتحة من طرف فريق اإلدارةخارجيني بإعتبارهم داخليني و  أعضاء

 ةعدمي طراف الفاعلةاألخمتلف تسعى نظرية التجذر كذلك إىل تفسري سبب إستمرار و  إسرتاتيجية الشركة،
 3.األحسنسوق حيث يفرتض أنه تنافسي والبقاء فيه لألفضل و اليف  ةدوجو املالفعالية 

                                                            
1 Hervé Alexandre et Mathieu Paquerot, « efficacité des structures de contrôle et  enracinement  des  
dirigeants,  finance  contrôle  stratégie »,  N° 2  volume  3,  juin 2000 , p :7. 
2 Alain  Finet, « Gouvernance  d'entreprise,  enjeux  managériaux,  comptables  et  financiers »,  1ere  
édition  de bœck université, fevrier 2005, p24.  
3 Héla Gharbi,  « Vers une nouvelle typologie de l’enracinement des dirigeants », 13eme conférence de 
l’AIMS , Normandie-vallée de seine, 2-4 juin 2004, pp :8-9. 
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  تيجيات التجذرثانيا: معايير تصنيف إسترا

  :1هيري لتصنيف إسرتاتيجيات التجذر، و هناك ثالثة معاي

إسرتاتيجية جتذر املديرين وفق ) G.CHARREAUX 1996( صنف جريارد شاروالفعالية: التجذر و  -1
  هذا املعيار إىل:

سرتاتيجية املسريين إ، حيث تقوم العب باملعلومات ومراقبة املوارد: يقوم على التالتجذر املقابل للفعالية* 
  متثيل أنفسهم ألنه يعترب عامل ال ميكن إستبداله؛عية ألصحاب املوارد اخلارجيني و على عدم التب

     التجذر املطابق للفعالية: الذي مير عن طريق االستثمارات النوعية للمسريين، اليت تكون مصدر ربح* 
  جيدة للشركة .و 

  :بوجود صيغتني من هذا املعيار) P.Y.GOMEZ1996( كومازصرح   السوقي:التجذر التنظيمي و  -2

ا امل التجذر التنظيمي: يشمل على حاالت اليت يوجه فيها املسريين اإلستثمارات حنو*  يادين اليت يعرفو
ميكنهم من إستخدام نظام تعاوين يساعدهم على احلفاظ على العالقات عن طريق الشبكات جيدا، و 

  ذلك من وضع سياسة أجور مقبولة للمستخدمني؛اإلجتماعية، كما ميكنهم 

فضيلية خارجية، تالتجذر السوقي: ويعترب أسلوب آخر إلنتهازية املسريين من خالل وضع شبكة عالقات * 
  اليت تضم كل الشركاء اخلارجيني للشركة.و 

  التحييد:العب و إستراتيجية الت-3

دف الرفعإسرتاتيجية التالعب: ا*  يت متيز العالقة ستغالل عدم متاثل املعلومات الوإ ليت يعدها املسريين 
ن: املسريين الذين يوعني من املسري تفرتض هذه اإلسرتاتيجية إحتمال نوباقي شركاء الشركة، و بني املسريين 

ملة النوع اآلخر زيادة مهاراته جلعلها صعبة الفهم بالنسبة حلحتفاظ باملعلومة و يعتمدون على أسلوب اإل
  سهم. األ

                                                            
1 Idem, p 14-16. 
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ما عن ظهور تكاليف إالناتج إما عن فقدان املزايا و  اليت ترتكز على منطق اإلمتناعاتيجية التحييد: و إسرت * 
ا، و  غريو غري شرعية  حتتاج هذه اإلسرتاتيجية إىل رقابة داخلية تفرض من قبل جملس اإلدارة، مسموح 
  .والعمال ء اجمللس باقي أعضا

  )Théorie de contrat(نظرية العقد : الفرع الخامس
تعترب نظرية العقد اإلطار الذي يوضح خمتلف العالقات التعاقدية اإلقتصادية. حيث سعى كل من   

إىل إجياد  Beng Holmström الفنلندي األمريكي بنغيت هولسرتومو  Oliver Hart الربيطاين اوليفر هارت
ن توجد يف هذه اليت ميكن أ ذلك مبحاولة سد الثغراتية حتقق فائدة لكل طريف العقد، و صيغ أكثر فاعل

  الدوافع للطرف اآلخر.عاقدات من خالل تقدمي احملفزات و الت

تدور هذه النظرية حول فكرة أن العالقات اإلقتصادية احلديثة عبارة عن جمموعة من العالقات التعاقدية   
ذا بإعتبار العقد إتفاق هو  تضارب املصاحل، اليت ينتج عنها"جمموعة من العقود" اليت تنشأ بني طريف العقد و 

خر من يف حالة تقدمي أحد الطرفني تنازالت للطرف اآلطرفني يضمن للمتعاقدين حقوقهم و  مكتوب بني
ُتظهر النظرية مشكلة قدمية يف العقود وهي . 1شأنه أن حيدث خسارة ألحد الطرفني لصاحل الطرف اآلخر

ما اليت يقابلها حقوق إدية ألتزام وتاقدين على اإلو التحفيز وتعين قدرة العقد على حتفيز املتعأاحلوافز  لتزاما
وتسعى هذه النظرية إىل تفسري  .2هذه احملفزات لتناسب الطرفني وحتمي مصاحلهما مالئمةوضرورة  ،حمددة

ة املخاطر مشكلة عدم متاثل املعلومات مع مراعا يف ظل األطراف اإلقتصادية دراسة كيفية إنشاء العقود بنيو 
قود ُتطرح هذه النظرية من خالل قسمني مها العقود املكتملة والع ثناء تصميم العقد.أاليت ميكن أن حتدث 

  .غري املكتملة

ىل كيفية تصميم عقد مكتمل بني  إ Beng Holmström توصل بنغيت هولسرتوم 1970 حيث يف سنة
أداء عمله على أحسن وجه دون مراقبته. عمل من أجل حتقيق مصاحل الشركة و  املالعو كل من املدير 

                                                            
 //:article/11631.html res.com-www.syr https/ لكرتوين، على املوقع اإل2017جوان  28طالع بتاريخ مت اإل1

، على 2017جويلية  4طالع ، تاريخ اإل2017ماي  31نظرية العقود"، تاريخ النشر د و قتصاإحممد بن ظافر الشهري، "جائزة نوبل يف 2
  https://ae.linkedin.com/pulse/ -mohammed-alshehre        لكرتويناملوقع اإل
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يف حالة العامل، و  ديرعلى الرتكيز على مشكلة عدم متاثل املعلومات اليت تنشأ عندما ال يراقب املالباحث 
  يسمى باخلطر األخالقي.إستند يف دراسته على مالومات؟ و مراقبته فما مدى جودة املع

ذلك لعدم القدرة قضية العقود غري مكتملة و  1980 منتصف يف Oliver Hart يفر هارتأولكما تناول 
على إشتمال العقد جلميع املستجدات اليت ميكن أن تؤثر مستقبال على حمل العقد، مما نتج عنه تأسيس 

حتماالت املمكنة يف العقد طرح السؤال التايل: أي فرع جديد من فروع نظرية العقود. لتحديد كل اإل
وابط ضوتوصل إىل إقرتح وضع أسس و وضاع؟ يف أية االعقد له احلق يف إختاذ القرار و طرف من أطراف 

  تقدمي احلوافز الضرورية لنجاح عملية التعاقد.حقوق األطراف لسد هذه الثغرات و  للتحكم يف

نظرا لتطوير نظرية العقد من ، 2016 قتصاد لسنةإلرة نوبل لفقد حصلت دراسة هذين الباحثني على جائ
  خالل وضع إطار شامل لتحليل العديد من القضايا املتنوعة يف تصميم العقود، نذكر منها:

  دائهم؛فقا ألواتب كبار املسؤولني التنفذيني و حتديد ر * 

  مني؛أالتأمينات التكافلية يف إطار شركات التالتطرق إىل اخلصومات و * 

  مؤسسات القطاع العام.خصخصة األنشطة و * 

  :1الباحثني كانت كاآليت النتائج اليت توصال إليها  

 حالة يفلمجاالت ذات املخاطر املرتفعة، و ساس الراتب الثابت بالنسبة لأيتم حتديد األجور على * 
  داء.ساس معيار األأاجملاالت املستقرة علينا حتديد األجر على 

األجر على أساس معيار األداء علينا اإلعتماد على معايري عادلة، فمثال ال ميكن اإلعتماد يف حالة حتديد * 
فإقرتح  إمهال املعايري األخرى اليت ميكن أن تؤثر على ذلك،سهم يف حتديد مكافئات املديرين و على سعر ال

  أن يكون حتديد املكافئات بسعر السهم مقارنة مع سعر سهم الشركات املنافسة.

  يقة توزيع حقوق السيطرة ضمن العقد.طر * 

                                                            
  ، كرتوينعلى املوقع اإل  2016كتوبر أ12قتصاد، مقال منشورة يوم ملاذا نالت "نظرية العقد" جائزة نوبل لإل1

                         http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/10/12  تاريخ اإلطالع على املوقع 4 جويلية 2017.
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ا أو توكيلها جلهات *  إجياد حلول ملساعدة الشركات على إختيار بني إبقاء بعض العمليات حتت سيطر
  خارجية.

رح كذلك مىت تلجأ إىل التمويل عن طريق طل اليت تنبغي للشركة إمتالكها، و قدم حلول حول األصو * 
  األسهم أو عن طريق الديون.

عمال على تقدمي إمنا يتحقق ذلك بتحفيز الج جيدة بوضع إسرتاتيجية فعالة، و كن التوصل إىل نتائال مي* 
  سرتاتيجية.معلومات صادقة اليت متثل القاعدة لبناء اإل

ودة، مثل و احلفاظ على اجلأيف حالة اللجوء إىل خصخصة املؤسسات تعتمد إما على احلد من التكلفة * 
  ة احلدية يؤدي إىل إخنفاض الكفاءة اإلنتاجية أو اجلودة. ختفيض التكاليف دون القيم

             :التايل )I-7( رقم ميكن توضيح هذه النظرية وفق الشكل

  توضيح نظرية العقد ):I-7( الشكل رقم                           

                               

      

     

  

    

  

  

    

  باإلعتماد على املعلومات املقدمة يف الفرع اخلامس  عداد الطالبةإمن  المصدر:

نظرية العقد

  العقود املكتملة

Beng Holmström  

  العقود غري املكتملة

Oliver Hart 

عقود مبينة على حق 
  امللكية وحق اختاذ القرار

 عقود األداء

العقود املثلى
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  في تطبيق حوكمة الشركات يةدول : تجاربالثاني المطلب
لك ملا عاناه ذسارعت إىل تطبيق جتربة احلوكمة و تعترب اململكة املتحدة الربيطانية من أوائل الدول اليت 

يارات كبرية بسبب فشل العديد من الشركات الضخمة، نتيجة إلنعدام الرقابة على أعمال إقتصادها من إ
بة. دول العربية من بينها مجهورية مصر العربية من هذه التجر جمالس إدارة الشركات ، كما إستفادت بعض ال

  و فيما يلي سنعرض جتارب بعض الدول:

  1أوال: تجربة المملكة المتحدة البريطانية

ل بورصة ات مثبدأ إهتمام اململكة املتحدة باحلوكمة يف أوائل التسعينات عندما الحظت بعض اجله  
ة ألوراق املاليقيام بعض الشركات خاصة املقيدة يف بورصة ا  FRC املاليةجملس التقارير و األوراق املالية  

  ها للمسامهني فيها.عند تقدمي الوضعية املالية للشركةحماسبية مهمة ختفي بيانات مالية و بإخفاء معلومات و 

  Cadburyوهلا جلنةأعلى إثر ذلك مت تكليف عدة جلان بالعمل يف جمال احلوكمة، كما كانت و   

Commitee مساعدة و يق، التطب قابلةمقرتحات إىل جمموعة من توصيات و التوصل دراسة وضع الشركات و ل
ا. و الشركات يف اخلروج من  يعترب هذا التقرير من أهم و ، 1990 سنةقد قدمت اللجنة تقريرها بالفعل أزما

رجت هذه اللجنة قد خو  أمجع.  العاملالشركات يف اململكة املتحدة بل و التقارير اليت تناولت مفهوم حوكمة 
  توصية أمهها يتمثل:) 19( بتسع عشر

م عن إعداد التقارير املالية؛ -   إلتزام أعضاء جملس اإلدارة بأن يوضحوا مسؤوليا

  إفصاح املديرين يف تقريرهم عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبق يف الشركة؛ -

ىل جانب عضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني إأضرورة قيام الشركات املقيدة يف بورصة لندن بتعيني  -
  األعضاء التنفيذيني؛...

ا هؤالء األ     وع مكافآت ىل موضعضاء باإلضافة إكما ناقشت هذه اللجنة األدوار اليت ميكن أن يضطلع 
  كذلك تشكيل جلان املراقبة.أعضاء اجمللس، و 

                                                            
  .76-75مرجع سابق، ص "حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري"، حممد مصطفى سليمان، 1
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الذي أوصى بأنه جيب على الشركات املقيدة يف   Rutteman ظهر تقرير آخر هو تقرير 1993 ةسنيف و 
البورصة أن يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على 

  .اخليةأصول الشركة، غري أن هذا التقرير قد قصر مسؤولية الشركة هنا الرقابة املالية الد

. Grenbury Committee هي جلنةأخرى إلكمال األعمال السابقة، و  مت تكليف جلنة 1995 يف سنةو 

لس اإلدارة، أعضاء جماملزايا اليت حيصل عليها قد إهتمت أكثر مبوضوع املكافآت و هذه اللجنة األخرية 
 ن أعضاء جملسعلى األقل مقد أوصى التقرير بضرورة إنشاء جلنة املكافآت اليت تتكون من ثالثة أعضاء و 

ساسها أتم على األسس اليت يو  ويكون من ضمن إختصاصها مراجعة وتقييم اللوائح اإلدارة غري التنفيذيني،
  حتديد املكافآت حبيث تتناسب مع أداء أعضاء جملس اإلدارة.

بدوره على الذي ركز   Hampel Committeوراق املالية بلندن، صدر تقرير جلنةحتت إشراف بورصة األو   
لداخلية دارة عن نظام الرقابة اوصى التقرير مبسؤولية جملس اإلبة الداخلية يف حوكمة الشركات، وأالرقا

  ضرورة قيام جملس اإلدارة بإجراء تقييم دوري لنظام الرقابة.وخاصة الرقابة املالية، و 

 Combined يثاق املشرتك، مت مجع كافة األعمال السابقة يف كتاب واحد أطلق عليه امل1998 سنةيف و   

Code ا اللجان املذكورة سابقحيث مجع كافة التوصيات اليت تضمنتها التقارير اليت ؛ صبح ا، وأأصدر
ا. و دن، حبيث تلتزم الالتقيد مبا جاء فيه من متطلبات القيد يف بورصة األوراق املالية بلن قد مت شركات ذا

فضل املمارسات حلوكمة ليشمل أ، 2006 الثانية يف يونيوو  2003 وىل يف يوليوتعديل هذا امليثاق مرتني؛ األ
مة ظنشركات وأدور جملس إدارة الريران جديدان عن حوكمة الشركات و ظهر تق 2003 سنةيف الشركات. و 

 Higges and Smith مهادارة وتقييم وإدارة املخاطر و اللجان التابعة جمللس اإلالرقابة الداخلية بالشركات و 

Repports  .  

      1ثانيا: الواليات المتحدة األمريكية

ظهر مصطلح حوكمة الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية يف ظروف تتشابه إىل حد كبري ظروف   
ذا املصطلح يف اإلهتمام  نظرا إلرتباط إقتصاد البلدين، وقد بدأ ؛الربيطانية ظهوره يف اململكة املتحدة

أمريكا بشكل بارز يف مكاتب جمالس إدارة شركات املسامهة يف الواليات املتحدة األمريكية، مث أصبح 

                                                            
  .39-37، ص مرجع سابقد الفيلييت، سامل سالم محي1
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يرتدد كثريا يف إجتماعات اجلمعيات العامة للمسامهني يف العديد من الشركات. غري أن اإلهتمام احلقيقي 
ضوء على تعريف إلقاء الاملعاشات العامة يف كاليفورنيا ب بصورة واضحة عند قيام صندوق أباحلوكمة قد بد

خلطوط اورها يف محاية حقوق املسامهني. وعلى ضوء ذلك أصدر جمموعة من املبادئ و داحلوكمة وأمهيتها و 
  اإلرشادية اجلوهرية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات.

ملعاشات السابق دت يف تقرير صندوق ااملبادئ اليت ور لشركات األمريكية على التوصيات و وافقت أغلبية ا  
 Nationalلذا قامت اللجنة الوطنية اخلاصة باإلحنرافات يف إعداد القوائم املالية و  1987 سنة

Commission on Fraudulent Financial Reporting تقريرها حتت عنوان عدادبإTreadway 

Commission .عب يف إعداد القوائم التالالغش و وكمة الشركات اخلاصة مبنع الذي تضمن قواعد ح
جملس  تقوية مهنة التدقيق اخلارجي أماممبفهوم نظام الرقابة الداخلية و  ذلك عن طريق اإلهتمامو املالية، 

  إدارة الشركات.

مجعية و  ،  National ,New York Exchange (NYSE) لندنأصدرت بورصة نيويورك و  1999 سنةيف و   
 Blue Ribbon Report تقريرمها املشهور املعنون  Association of Securities Dealersمحاية الوسطاء

 القواعد املنظمة لعمل شركات املسامهة العامة، الالتقرير جوانب القصور يف األسس و قد ناقش هذا و  .
ا جملس اإلدارة.سيما أدوار املدققني املالني واألدوار و    املسؤوليات اليت يضطلع 

لتزام إلبشكل ملحوظ بفاعلية الدور الذي تقوم به جلان التدقيق بالشركات بشأن ا قد إهتم التقريرو   
يق من إستقالل عضو التدققد تضمن التقرير عشر توصيات جيب توافرها يف مببادئ حوكمة الشركات. و 

  غريها.وحياد و 

يارات مالية لكربيات رغم إصدار هذه التقارير   خاصة  2002 سنةلشركات األمريكية يف ا شهدت إ
يار قد حدث بسبب إختاذ ركة أنرون العمالقة، و ش هي من كربيات الشركات يف العامل، إتضح أن ذلك اإل

غاضي عن التفافية، عدم العمل بشكل مؤسسي، ضعف املعلومات، قرارات غري سليمة مثل غياب الش
ة ومتابعة وكذلك غياب رقاب احلساباترباح و األوامليزانيات و سهم، التزوير يف البيانات حقوق محلة األ

قد دفع كل ذلك السلطات األمريكية سهم"، و أصحاب املصاحل األصليني "محلة األأصحاب الشركات و 
ت يف القضاء على الفساد الذي ركز على دور حوكمة الشركا  Sarbans-Oxley Actصدار قانونإإىل 
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 الدور الذي يقوم به أعضاء اإلدارة غري داري الذي يواجه العديد من الشركات من خالل تفعيلاإلاملايل و 
  التنفيذيني يف جمالس اإلدارة.

اإللتزام ببعض  جوبإىل و  توصلوا الواليات املتحدة األمريكيةالربيطانية و  اململكة املتحدة جتربة كل منيف  
بنتها اليت تالقواعد يف املبادئ و واملتمثلة املتعثرة دفت إىل حتسني الوضع داخل الشركات القواعد اليت 

  مبادئ احلوكمة.  واليت أطلق عليهاالتنمية منظمة التعاون االقتصادي و 

  1ثالثا: تجربة الجمهورية المصرية العربية

الشرق  دولة يف منطقةتعد أول ياديا يف موضوع حوكمة الشركات، و كان جلمهورية مصر العربية دورا ر   
مببادرة من وزارة اإلقتصاد  2000 اإلهتمام سنة أمببادئ احلوكمة الشركات، حيث بد األوسط إهتمت

ر بالقواعد م مصتقييم مدى إلتزاأنذاك (وزارة التجارة حاليا)، وبالفعل متت دراسة و  التجارة اخلارجيةو 
را تشري الدراسات إىل أن تطبيق قواعد احلوكمة يف مصر قد شهد تطو عايري الدولية حلوكمة الشركات، و املو 

 %80 ىلإحيث إرتفع تقييم مصر يف اإللتزام مببادئ احلوكمة  2003-2000 سنيتملحوظا يف املدة من 

  .2000سنة  %62 مقارنة بـــــــــ 2003 يف سنة

رجية أجنزته وزارة التجارة اخلا 2001 كما مت اإلنتهاء من أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات يف مصر سنة
املراكز البحثية  ه أيضا عدد منشارك فية األوراق املالية و بالتعاون مع البنك الدويل وهيئة سوق املال وبورص

واجدة يف تقد أشار التقرير يف جممله إىل أن مبادئ احلوكمة مواملهتمني من اإلقتصاديني والقانونيني، و 
واء بصورة اللوائح اليت ترتبط حبوكمة الشركات املصرية سذلك يف عدد من القوانني و مجهورية مصر العربية و 

   أو غري مباشر. مباشرة

  كان من أهم نتائج التقييم:

مبدأ  39 شى مع املبادئ الدولية يف سياقان القواعد املنظمة إلدارة الشركات واملطبقة يف مصر تتمإ -1
مبدأ. حيث تنص القوانني احلاكمة للشركات ولصناعة األوراق املالية على ذات املبادئ،   48 من إمجايل

ا تتم بصورة كاملة مع املعايري الدالة على حسن األداء. ومن أهم القوانني يف هذا الصدد:   كما أن تطبيقا
 سنة  وقانون سوق رأس املال، 1991 سنة وقانون قطاع األعمال العام، 1981 سنة قانون الشركات

                                                            
  .29سابق، ص ، مرجع شهداينميان شيحان املإو  عالء فرحان طالب1
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 .2000املركزي سنة التسوية واإليداع واحلفظ  وقانون، 1997سنة  ستثماروقانون اإل، 1992

كل عملي، وقد يف السوق املصرية بشا ة حاليطبقبادئ الواردة يف القوانني املبعض امل ال يتم تطبيق -2
املسامهني أو إدارات الشركات بتلك املعايري، ومن مث ال تتماشى هذه القواعد  ييرجع هذا إىل ضعف وع

ثنان من املبادئ ال تطبق إمبدأ، وهناك  48 مبادئ من إمجايل الـ 7 عمليا مع املبادئ الدولية يف سياق
 ائيا.

وتشري املعايري اليت منحها التقرير حلوكمة الشركات يف مصر إىل وجود العديد من املمارسات اإلجيابية،    
ارسات السلبية. بعض املم لتخلص منولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود اليت حتتاج إىل تطوير ل

بالنسبة للممارسات اإلجيابية يف مصر، جند أن القانون يكفل احلقوق األساسية حلملة األسهم، كاملشاركة 
مى القانون طالع على املعلومات اخلاصة بالشركة. وحيواإل امةيف توزيع األرباح، التصويت يف اجلمعيات الع

 دقيقتدات واملقرضني والعمال، كما أن معايري احملاسبة والاملصري حقوق أصحاب املصاحل من محلة السن
  املصرية تتسق مع املعايري الدولية. 

أما املمارسات السلبية فهي ترتبط باإلفصاح عما يتعلق بامللكية واإلدارة، ومنها اإلفصاح عن هياكل امللكية 
الية ( مثل ملعلومات املالية وغري املالصرحية واملسترتة أو املتداخلة، مكافآت جملس اإلدارة واإلفصاح عن ا
امة السليمة. ومن األمور اهل تدقيقعوامل املخاطر احملتملة ). كذلك جيب تدعيم ممارسات احملاسبة وال

تطوير ممارسات جمالس اإلدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة محلة األسهم حلقوقهم املكفولة. وتعد 
تم بتطبيق مبادئ احلوكمة، ويؤدى تطبيق احلوكمة إىلمصر أول دولة يف منطقة الشرق األو   سط اليت 

 .، كما يؤدى إىل تراجع الفسادستثمارات جديدةإحتقيق الشفافية، مما يساعد على جذب 
ونشري إىل أنه عندما بدأ احلديث عن احلوكمة يف مصر، مل يكن على مستوى الشركات، وإمنا بدأ يف    

ضوء  قتصادي إدارة رشيدة يفعن كيف ميكن للدولة أن تدير النشاط اإل اجملتمع املدين. وكان احلديث
ستكمال اإلطار القانوين الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة، إاملتغريات واألحداث، إضافة إىل ضرورة 

 . دقيقتومنها إصدار قانون سوق املال املعدل، وقانون الشركات املوحد، وقانون مزاولة مهنة احملاسبة وال
كن ميتد قتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولتوىف النهاية نشري إىل أن دور احلوكمة ال 
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ليشمل أيضا توفري البيئة الالزمة لدعم مصداقيتها، وهذا ال يتحقق إال بالتعاون بني كل من احلكومة 
 .1روالسلطة الرقابية والقطاع اخلاص والفاعلني اآلخرين مبا فيهم اجلمهو 

  رابعا: تجربة الجزائر

اإلرشادات اخلاصة و  2008 املتوسطة يف املغرب يف شهر جانفيإطالق مدونة املؤسسات الصغرية و  عقب
ا يف تبين احلوكمة . 2000 بأفضل ممارسات حوكمة الشركات يف تونس يف جوان إنضمت اجلزائر إىل جريا

ا إىل قيام مبجموعة من اإلصالحات كإصدار مشروع 2الرشيدة للشركات  النظام احملاسيب املايل. مما أدى 
 2007 سنة) IAS/IFRS( بالغ املايل الدوليةمعايري اإلة و الذي أستنبط من معايري احملاسبة الدولياجلديد و 

مببادرة إكتشاف إحتادات األعمال اجلزائرية كما قامت مجعيات و ، 2010 شرع يف تطبيقه يف مطلع سنةو 
دف جذب اإلستثمار األجنيب املباشر حيث  يئ تشجيع احلوكمة اجليدة يف جمتمع األعمال  الطرق اليت 

تعمل جنبا إىل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة  2007 مت إنشاء جمموعة عمل حلوكمة الشركات يف سنة
مة الشركات اجلزائري، حيث مت لوضع دليل حوك) IFC( مؤسسة التمويل الدوليةو ) GCGF( الشركات
  :4مالحق كما يليو     يتض هذا امليثاق جزئنيو . 20093 مارس 11 إصداره يف

يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن يصبح احلكم الراشد للمؤسسات ضروريا للجزائر، كما أنه * 
  .املتوسطة اخلاصةو  ئرية، ال سيما املؤسسة الصغريةشكاليات الشركات اجلزاإيربط الصالت مع 

أما اجلزء الثاين يتطرق إىل املقاييس األساسية اليت يبىن عليها احلكم الراشد للشركات، فمن جهة يعرض * 
من جهة أخرى )، و دارة التنفيذيةإلا(اجلمعية العامة، جملس اإلدارة و  ات بني اهليئات التنظيمية للشركةالعالق

ضافة إىل ااملؤسسات املالية، املوردون،...إخل باإلاألخرى كالبنوك و ألطراف الشريكة عالقات الشركة مع ا
  أساليب نقل امللكية.نوعية نشر املعلومات و 

                                                            

  .06/12/2015ستثمار القومي، تاريخ االطالع بنك اإل-معايريها"، مدير عامحممد حسن يوسف،"حمددات احلوكمة و 1 
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=7948  

ومشال  وسطنشرة دورية للشرق األطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات"، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، إصربينة بوهوارة، "2
  .1، ص 2009، 16جتاهات، العدد إو "حوكمة الشركات قضايا فريقياإ
، 3، العدد "، جملة املؤسسة-دراسة ميدانية–خالقي للمراجعني على تفعيل حوكمة الشركات لتزام األثر اإلأن، "يزغدار امحد وكرمية نسر 3

  .112، ص 2014
  .41، ص 2013، 12"، جملة الباحث، العدد -دراسة مقارنة مع مصر–ة املؤسسات يف اجلزائر طار حوكمإعلي عبد الصمد عمر، "4
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بغرض  انصائح عملية ميكن للشركات اللجوء إليهباملالحق جتمع يف األساس أدوات و خيتم هذا امليثاق و * 
عددة م الذايت إلدارة الشركات، رؤية متدقيق كقائمة مرجعية ملمارسة التقيياإلستجابة إلنشغال واضح و 

  األوجه للشركات اجلزائرية اخلاضعة للقانون التجاري، تضارب املصاحل يف الشركة،...إخل.

  : آليات حوكمة الشركاتالمطلب الثالث
 لعلى مستوى الشركة حلل مشاك ساليب اليت متارسآليات حوكمة الشركات هي عبارة عن الطرق و األ

 ة األسهماألغلبية املسيطرة من محلأو بني األقلية و ، من جهة محلة األسهمالشركة اليت تنشأ بني اإلدارة و 
ىل وجود العديد من اآلليات إ الشركات حوكمةأشارت الدراسات املتعلقة مبجال ، حيث من جهة أخرى

يلشركات بشكل يتالءم مع الشركةاليت ميكن إستخدامها لتطبيق مفهوم حوكمة ا ار كربيات ، ونظرا إ
ام احملاسأصبحت املعايري الشركات األمريكية وحتميل مهنة احملاسبة والتدقيق املسؤولية،  بية األمريكية حمل إ

لشركات، افرض على هذه األخرية قواعد صارمة بإعتبارها كأحد آليات حوكمة وكذلك مهنة التدقيق، و 
لية الشركة إىل آليات داخلية تتعلق بأنشطة وفعاليات تصنف ميكن القول أن الباحثني أمجعوا على أن اآلو 

  صحاب املصاحل اخلارجيني على الشركات.أتتمثل يف الرقابات اليت ميارسها وآليات خارجية و 

  اآلليات الداخليةالفرع األول: 

  ميكن تصنيفها إىل ما يلي:

  التدقيق الداخلي: -1

ا ختدم أطرافا أن وظيفة التدقيق) H.Dana & Larry( يرى كل من متارس  الداخلي متثل بيئة حبثية فريدة أل
ال عن ذلك فضوكمة الشركات مثل جملس اإلدارة وجلنة التدقيق واملدقق اخلارجي، و دورا هاما يف عملية ح

لوحدات اني حلوكمة الشركات مثل اإلدارة و تضيف قيمة للخاضعإن وظيفة التدقيق الداخلي ختدم و ف
  إدارة العمليات).ية، إدارة تكنولوجيا املعلومات و ملالالتنظيمية (اإلدارة ا

التدقيق اخلارجي يعدان آليتان مهمتان من آليات كتاب أن كل من التدقيق الداخلي و كما يرى بعض ال
كل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة التقارير املالية ومنع بشراقبة ضمن إطار هيكل احلوكمة، و امل

دقيق الداخلي التنظيمية بأمهية وظيفة التوالتزوير. وقد إعرتفت اهليئات املهنية و وإكتشاف حاالت الغش 
على أمهية مسؤولية املدقق ) Cadbury commitee( يف عملية احلوكمة، حيث أكدت جلنة كادبوري
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لة وتنظم أن تكون مستقلتحقيق هذه الوظيفة أهدافها، جيب شاف الغش والتزوير. و الداخلي يف إكت
او  بشكل جيد   1.تستند إىل تشريع خاص 

بأن املتطلبات األساسية من وظيفة التدقيق الداخلي يف عملية احلوكمة  IIA يرى معهد املدققني الداخليني
  :2تتمثل يف

عامل مع رية بشأن التاخدمات إستشأن نظم الرقابة و كخدمات تأكيد بش  متطلبات لإلدارة العليا: -1
  من التدقيق الداخلي يف: تتمثل متطلبات اإلدارةو املخاطر، 

 .تقييم مستقل لنظام الرقابة الداخلية 
 .املساعدة يف إعداد التقارير عن الرقابة الداخلية 
 .تقييم كفاءة العمليات 
 .حتليل املخاطر 
 .تأكيدات متعلقة باملخاطر 
 املخاطر.ييم الذايت لكل من نظم الرقابة و إجراء التق 

بات جلنة تتمثل متطلأن نظم الرقابة واملخاطر، و يد بشكخدمات تأك  متطلبات للجنة التدقيق: -2
  التدقيق من التدقيق الداخلي يف:

   تأكيدات فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك تقييم مستقل لذلك النظام بالشركة
 ككل.

  العمليات احملاسبية املوجودة بالتقارير املالية.تقييم مستقل عن املمارسات و 
  الرقابة احملاسبية الداخلية.بالرتكيز على التقارير املالية و حتليل املخاطر 
 .القيام ببعض عمليات الفحص اخلاص 

                                                            
املؤسسات  داءأداء يف املؤسسة"، جملة دوره يف الرفع من جودة األليات يف نظام احلوكمة و هم اآلأحد أعمر شريفي، "الدقيق الداخلي ك1

  . 127، ص 2015، 07اجلزائرية، العدد 
دمشق، اجمللد  اخلاصة (دراسة مقارنة)"، جملة املنار،ة العامة و "مسامهة التدقيق الداخلي يف تطبيق احلوكمة يف املصارف السوريفاتن كريزان، 2

  .98-97، ص 2013، 4، العدد 19
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  كخدمات إستشارية بشأن التعامل مع املخاطر.  متطلبات لإلدارة التنفيذية: -3

مة وذلك من خالل وككما أن للتدقيق الداخلي دور هام يف تقييم مدى إلتزام اإلدارة التنفيذية مببادئ احل   
الداخلي  جلنة التدقيق عن احلوكمة، فعلى املدققاليت حيصل عليها جملس اإلدارة و  إعطاء الثقة للمعلومات

ا، و ليس اإلعرتاف باإلأو املواثيق و الرتكيز على تنفيذ هذه املبادئ  ملدققني الداخليني ا من مث علىلتزام 
م ليس ماذا ات املتسارعة يف القوانني والتشريعات واإلرشادات وفهتغيري الدراية املستمرة عن التوسيع أفقهم و 
  لكن كيف يتم تطبيقها.تعين الكلمة، و 

  مجلس اإلدارة: -2

يتكون جملس اإلدارة من ممثلني يتم إختيارهم من جمموعة من املسامهني لتويل إدارة أمور الشركة بناءا على   
ن قام بتشكيل إعن الشركة تبقى لدى اجمللس حىت و تفويض اجلمعية العامة، لذا فإن املسؤولية النهائية 

النظم و  رض أمهية وضعه اآللياتراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وذلك يفو تفويض جهات أو أفأجلان 
وهرية للمسامهني املعلومات اجل إلتزامها باإلفصاح عنواللوائح السارية و  يت تضمن إحرتام الشركة للقواننيال
  .1أصحاب املصلحة اآلخرين مستندا يف ذلك إىل معايري موضوعية ال شكلية فقطو 

ادئ تقلني يف جملس اإلدارة حيث إهتمت مبكما أن جملس اإلدارة هو عبارة عن نسبة متثيل األعضاء املس
 ى تقريرقد نادإىل مجلة أعضاء جملس اإلدارة، و  عضاء جملس اإلدارة املستقلنيأحوكمة الشركات بنسبة 

)Cadbury 1992 ( بأمهية قيام الشركات املسامهة بتعيني نسبة أكرب من املديرين غري التنفيذيني يف جملس
ا، حيث أن األعضاء املست ساعد التدقيق، كما أن وجودهم ييعتربون من أهم آليات الرقابة و  قلنيإدار

م ميدون الشركة حبلقات إتصال م البيئة  ععلى إحداث نوع من التوازن داخل اجمللس باإلضافة إىل أ
م و  م وإتصاال   :3عليه القيام مبجموعة من املهام منهاو  .2مكانتهم املميزةاخلارجية حبكم خرب

 ا.متها و إجراءات الشركة الداخلية للتحقق من مالءو  مراجعته لنظم  كفاء

                                                            
ا"، جملة الغريآدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات و بشرى عبد الوهاب حممد حسن، "دليل مقرتح لتفعيل جلنة الت1   ادية صوم االقتللعل ليا
  .209، ص 2012، 22، العدد 8دارية، جامعة الكوفة، اجمللد اإلو 
لية آحوكمة الشركات ك" :فصاح"، امللتقى الوطين حولاإلرتقاء مبستوى الشفافية و سفري حممد، "جتليات حوكمة الشركات يف اإلمحد و أمجيل 2

  .11، ص 2012ماي  07-06، يومي ة، جامعة بسكر "دارياإلللحد من الفساد املايل و 
  .209بشرى عبد الوهاب حممد حسن، مرجع سابق، ص 3
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 السوق و  ته عن إدارة املخاطر يف الشركة وعلى النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمهامسؤولي
 اليت تعمل فيه.

  توى املخاطر اليت مسديد املخاطر اليت تواجه الشركة وكيفية التعامل معها و سرتاتيجية لتحإوضع
ا ال  شركة.تتعامل 

  1أن يتفادوا تضارب املصاحلسامهيها يف كل عمل يقومون به و كل مرعاية مصاحل الشركة و. 

ا: جلنة هعضاءه منألكي يتمكن جملس اإلدارة من القيام مبهامه، عليه أن يلجأ إىل تشكيل جلان من و 
  جلنة التعيينات.و  املكافآتالتدقيق، جلنة األجور و 

  : 2لجنة التدقيق -2-1

احمللية و  لدوليةاتعترب جلنة التدقيق من املفاهيم احلديثة اليت حتظى بإهتمام العديد من اهليئات العلمية   
يرجع ة، و ليت حصلت يف الشركات العاملياإلخفاقات املالية اخاصة بعد األزمات و و الباحثني، املتخصصة 

ادة  زيدوات حوكمة الشركات يفأداة من أعتبارها إهذا اإلهتمام للدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة التدقيق ب
داد التقارير املالية رها يف إعذلك من دو الية اليت تفصح عنها الشركات، و الشفافية يف املعلومات املالثقة و 

عم اهليئات دستقاللية التدقيق اخلارجي و إكذلك دورها يف زيادة و ها على وظيفة التدقيق الداخلي، إشرافو 
  3 ذلك دورها يف التأكيد على اإللتزام مببادئ حوكمة الشركات.، إضافة إىلاملشرفة عليها

اليت تعدها  ةموثوقية القوائم املاليان التدقيق بغرض زيادة مصداقية و تكوين جللقد طرحت فكرة إنشاء و   
ا بكذلك ملساندة اإلدارة العليا للقيام مبهاإلدارة للمسامهني واملسثمرين و  عالية، فكفاءة و امها املنوط القيام 

أداء نظام  ةفضال عن حتسني جودلية املدقق الداخلي، ومحاية حيادية املدقق اخلارجي، ولتدعيم إستقال
  ما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية التدقيق.الرقابة الداخلية، و 

                                                            
، 2008وت أرشادية لتحقيق االصالح، إسواق الناشئة"، نصائح )، "حوكمة الشركات يف األCIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (1

  .8ص 
رية"، جملة كلية عمال املصالقوائم املالية املنشورة يف بيئة األثرها على جودة أان املراجعة يف حوكمة الشركات و جمدي حممد سامي، " دور جل2 

  .20-19، ص2009يوليو ، 2العدد  ،46، اجمللد سكندريةالتجارة للبحوث العلمية، جامعة اإل
يل السابع حول: لدو مني التعاوين"، امللتقى اأدورها يف تفعيل نظام الرقابة على شركات التطبين مرمي، "حوكمة الشركات و عزيزة بن مسينة و 3

  .9، ص 2012ديسمرب  4-3"، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي -جتارب الدول–فاق التطوير آمينية، الواقع و أ"الصناعة الت
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ثل: ماهليئات املنظمة لسوق األوراق املالية بالدول املتقدمة مت العديد من املنظمات املهنية و كما إهت
 اللجنة القومية للحد من الغش يف القوائم املالية)، AICPA( املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني

)NCFF ،(كاهيئة تداول األوراق املالية بأمري )SEC ،(املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني )CICA ،(

وحتديد تشكيلها بأمهيتها و غريهم، و ) IIA-UK & USA( مريكاوأ راجعني الداخليني بإجنلرتامعهد املو 
ا و  ا.مسؤوليا   واجبا

خاصة ذا اجملال يف السنوات األخرية، و يف الفكر احملاسيب يف ههود العديد من الباحثني كما شاركت ج
ا، حتتدعيم إستقاللية وظيفة التدقيق واحملافظة عليها و حتديد معايري ألدائها يف دراسة دورها و  سني جود

لنهاية إىل توفري  أو ذي يؤدي يف ااملدققني، األمر التعترب قناة إتصال بني اإلدارة و  التدقيقبإعتبار أن جلان 
من حتسني  نهينتج عما ت املالئمة اليت يقدمها املدقق و زيادة فرص إحتمال تنفيذ إدارة الشركة لإلقرتاحا

  جودة األداء املهين.

 ة، قد جاء لتدقيق جوانب قصور أو مشاكل أدتإن تكوين جلان التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكي
الشك املهين ة و ب نقص مصداقية القوائم املاليإىل ضعف الثقة يف النظام الرقايب يف الشركات املسامهة بسب

  الدول. الفشل املايل يف هذهذي نتج عنه ظهور حاالت اإلفالس و يف إستقالل املدقق اخلارجي، األمر ال

اخلربة على أن تنفيذيني ممن يتمتعون بالكفاءة و من أعضاء جملس اإلدارة غري ال يتعني تكوين جلان التدقيق
  :1ختتص مبا يلي

 املطبقة على اإلدارة عند إعداد التقارير املاية، والبحث عن الرقابة الداخلية  اإلشراف على
 ؛إحتماالت جتاوزات اإلدارة أو اإلستخدام غري املناسب لتلك الرقابة

 ؛والتعليمات والقرارات الصادرة القواننياعد و بالقو لشركة متابعة مدى تقيد ا 
 الرتكيز على  ا معأتقدمي التوصيات بشدارة و دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على جملس اإل

جراء عملية  على حسابات الشركة أي تغيري يطر أو أي تغيري يف السياسات احملاسبية املتبعة أ
 ؛املدقق اخلارجيو نتيجة ملقرتحات أالتدقيق 

                                                            
"، جملة -دراسة ميدانية–عمر امحد حممد وحسني امحد دحدوح، "دور جلان التدقيق يف احلد من اإلحتيال يف الشركات املسامهة السورية 1

  .472، ص 2013، 02، العدد 29دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، اجمللد جامعة 
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 وتقييمها واإلطالع على تقييم املدقق اخلارجي هلذه اإلجراءات  التدقيق الداخلي دراسة إجراءات
 ؛واإلطالع على تقارير التدقيق الداخلي

 ه ومتابعة ي والتاكد من إستفائه للشروط وإستقالليتاملدقق اخلارج مور املتعلقة برتشيحمناقشة األ
املدقق اخلارجي، باإلضافة إىل فحص مراسالت  توصياتملالحظات و  مدى إستجابة إدارة الشركة
 .الشركة مع املدقق اخلارجي

  :1لجنة المكافآت -2-2

ا بأنه جيلدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات و توصي أغلب ا   ب التوصيات الصادرة عن اجلهات املهتمة 
لدولة فقد يف جمال الشركات اململوكة لجملس اإلدارة غري التنفيذيني. و  أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء

ن مكافآت تأكيدا على ضرورة ان تكو ) OECD( التنميةشادات منظمة التعاون اإلقتصادي و تضمنت إر 
ذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة يف األمد البعيد من خالل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة، و 

  هنيني من ذوي الكفاءات العالية.جذب امل

ا يف حتديد الرواتب واملكافآت و     اإلدارة العليا، لذا املزايا اخلاصة بترتكز وظائف جلنة املكافآت وواجبا
ا كاآليت:   ميكن حتديد واجبا

  إلدارة التوصية جمللس املزايا األخرى لإلدارة العليا، ومراجعتها و احتديد الرواتب واملكافات و
 باملصادقة؛

  مراجعة هذه السياسات بشكل دوري؛ة برامج مكافأة اإلدارة العليا و وضع سياسات إلدار 
  إختاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت االدارة العليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل معقول

 بأداء عضو اإلدارة العليا؛
  مراجعتها بإستمرار.وضع سياسات ملزايا اإلدارة و 

  

                                                            
لية آركات كحوكمة الش"داري"، امللتقى الوطين حول: اإلوكمة يف احلد من الفساد املايل و ليات احلآدهيمي جابر، "دور بروش زين الدين و 1

  .15، ص 2012ماي  07-06، يومي ة، جامعة بسكر "دارياإلللحد من الفساد املايل و 
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  :1لجنة التعيينات -2-3

ميتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة و  جيب أن م و  املوظفني من بني أفضل املرشحني الذين تتالءم مهارا خربا
قية املوظفني، فقد بلشفافية يف تعيني جملس اإلدارة و لضمان ايف الشركة، و  ةمع املهارات واخلربات احملدد

  وضعت هلذه اللجنة جمموعة من الواجبات منها:

 هاراتمبصادقة الوزير املختص بوضع املنات يف الشركة مع جملس اإلدارة و ن تقوم جلنة التعييأ   
 املوظفني املطلوبني؛توافرها لدى عضو جملس اإلدارة و  اخلربات املطلوبو 
  جيب على جلنة التعيينات أن تضع آليات شفافة للتعيني، مبا يضمن احلصول على أفضل املرشحني

 املؤهلني؛
 اللجنة مع بقية أعضاء جملس اإلدارة بتقومي املهارات املطلوبة للشركة بإستمرار؛ أن تقوم 
  م دعوة املؤهلني لتقدمي طن عن الوظيفة املطلوب إشغاهلا، و ن تقوم اللجنة باإلعالأجيب لبا

 للتعيني؛
 مهارات املتقدم مع املواصفات لى اللجنة أن تتوخى املوضوعية، وذلك مبقارنة مؤهالت و ع

 ضوعة من الشركة.املو 

  : اآلليات الخارجيةالفرع الثاني

  ميكن عرضها فيما يلي:

 التدقيق الخارجي: -1

ميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة جيدة للشركات خصوصا تلك اململوكة للدولة، إذ يساعد   
غرسون الثقة بني ي، و فيهاذه الشركات على حتقيق املساءلة والنزاهة وحتسني العمليات املدققون اخلارجيون ه

 يؤكد معهد املدققني الداخليني على أن دور املدقق اخلارجي يعززأصحاب املصاحل واملواطنني بشكل عام، و 

                                                            
حوكمة "داري"، امللتقى الوطين حول: اإلورها يف احلد من الفساد املايل و ليات احلوكمة و دآزة فاطمة ، " مححساين رقية ومروة كرامة و 1

  .19، ص 2012ماي  07-06، يومي ة، جامعة بسكر "دارياإلد من الفساد املايل و الشركات كالية للح
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ا كانت ذاحلكمة، حيث ينصب اإلشراف على التحقق مما إاإلشراف، التبصر و  مسؤوليات احلوكمة يف
فإنه  لتبصراملايل، أما اومنع الفساد اإلداري و روض أن تعمله ويفيد يف إكتشاف تعمل ما هو مفالشركات 

 أخريانتائج، و العمليات والالسياسات، ك بتزويدهم بتقومي مستقل للربامج و ذلو  يساعد متخذي القرارات
إلجناز كل دور من هذه األدوار يستخدم والتحديات اليت تواجهها الشركة، و جتاهات حتدد احلكمة اإل

  .1ستشاريةاخلدمات اإلملايل، تدقيق األداء، التحقق و التدقيق ااملدققون اخلارجيون 

ملدقق افعال يف جمال حوكمة الشركات نتيجة ملا يقوم به بح دور التدقيق اخلارجي جوهريا و كما أص  
الفين احملايد يه أذلك من خالل قيامه بإبداء ر داقية على املعلومات احملاسبية و املصاخلارجي من إضفاء الثقة و 

ب دور على ذلك فإن املدقق اخلارجي يلعم املالية اليت تعدها الشركات، و عدالة القوائمصداقية و يف مدى 
ة يف أنشطة التقرير املايل لإلدارة، من خالل إبالغهم ملستخدمي التقارير املالي -تنظيميو قانوين –حوكمي 

يف عمليات  اليت تشرتكاجلهات هذه التقارير عرضت بشكل عادل وصادق. فاملدقق يعمل مع العوامل و  أن
عدة يف ااحلوكمة لضمان أن أصحاب املصلحة حيصلون على أعلى جودة للتقارير املالية، باإلضافة إىل املس

  .2ملصاحلغريهم من أصحاب امحاية املصاحل احلالية واملستقبلية حلملة األسهم واملستثمرين األخرين و 

  االداريسوق العمل منافسة سوق المنتجات (الخدمات) و  -2
هذه  . ويؤكد علىد اآلليات املهمة حلوكمة الشركاتحأتعد منافسة سوق املنتجات (أو اخلدمات)       

ا بالشكل الصحيح،  (Hess and Impavido) ناألمهية كل م (أو   وذلك بقوهلم إذا مل تقم اإلدارة بواجبا
ا سوف تفشل يف منافسة الشركات اليت تعمل  ا غري مؤهلة)، إ ، وبالتايل تتعرض  نشاطيف نفس حقل الإ

، وخاصة إذا كانت هناك ذب سلوك اإلدارةلإلفالس. إذن إن منافسة سوق املنتجات (أو اخلدمات) 
يكون  حالة اإلفالس سوف يفإدارة الشركة  ذا كانتإوهذا يعين  لإلدارة العليا، سوق فعالة للعمل اإلداري

 حيثئمة للتعيني املال ختباراتإء جملس اإلدارة، إذ غالبا ما حتدد له تأثري سيئ على مستقبل املدير وأعضا
م إىل  ع املسؤولية من أعضاء جملس إدارةمواق شغالإال يتم  أو مديرين تنفيذيني سبق أن قادوا شركا

  3.اإلفالس أو التصفية
  

                                                            
ردنية)"، جملة دلة ميدانية من البيئة األأجنبية (ستثمارات األام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب اإللتز ثر اإلأبو سليم، "قياس أخليل 1

  .173، ص 2014، 1، العدد 3نسانية، اجمللد جامعة جازان، فرع العلوم اإل
  .227، ص مرجع سابقشهداين، قبال توفيق املإعمر 2
  .172خليل ابو سليم، مرجع سابق، ص 3
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  اإلستحواذاإلندماجات و -3

اء العامل، إلعادة اهليكلة يف قطاع الشركات يف أحن اإلستحواذ من األدوات التقليديةيعترب كل من اإلندماج و 
تهدفة، يتم الشركة املسارة الشركة الراغبة يف السيطرة و فاإلندماج ما يتم عادة على إتفاق بني جملس إد

إعتماده من اجلمعية العامة لكل من الشركتني، أما اإلستحواذ يعترب آلية مهمة من آليات احلوكمة (يف 
ن جملس يتمثل يف سيطرة شركة على شركة أخرى بعيدا عاالمريكية على سبيل املثال)، و ة الواليات املتحد

ذه لى الشركات ذات األداء املنخفض،و يف معظم احلاالت يتم اإلستحواذ عو ، 1دارة الشركة املستهدفةإ
ات ذات ر اآللية ميكن للشركة السيطرة على سلوك اإلدارة املستهدفة بشكل فعال، حيث يتم إستبدال اإلدا

  األداء املنخفض عندما حتصل عملية اإلستحواذ أو اإلندماج.

 والقوانين لتشريعا -4
ون بشكل كغالبا ما تشكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جتري بني الفاعلني الذين يشرت      

، ليس حلوكمةاعلني األساسيني يف عملية . لقد أثرت بعض التشريعات على الفامباشر يف عملية احلوكمة
فعلى سبيل املثال قد  .،بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهمفيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية 

د د، تتمثل بزيادة عيدة على الشركات املسامهة العامةمتطلبات جد  Sarbanes-Oxly Act فرض قانون
، والطلب من ةعملية إعداد التقارير املاليلى ، وتقوية إشراف جلنة التدقيق عأعضاء جملس اإلدارة املستقلني

ووضع  ،الية وعلى نظام الرقابة الداخليةالشهادة على صحة التقارير امل ومدير الشؤون املاليةي املدير التنفيذ
تصال فعالة بني املدقق اخلارجي وجلنة التدقيق وحتديد قدرة املسؤولني يف الشركة على املصادقة إخطوط 

املصاحل اآلخرين  أصحابواليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني و  ،ختصهم يف الشركة املعامالت اليت على
مسؤولية تعيني وإعفاء املدقق اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية اليت  كّلف. كما  يف الشركة

  .2ميكن أن تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق

                                                            
وىل، ة األسكندرية، الطبعداء"، دار املعرفة اجلامعية، اإلهندي، "حوكمة الشركات: مدخل يف التحليل املايل و تقييم األبراهيم إمنري 1

  .99، ص 2001
  املوقع: على .16 ص ، "للدولة اململوكة الشركات يف واإلداري املايل الفساد من احلد يف ودورها احلوكمة آليات عباس محيد التميمي، "2
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  خرىأليات خارجية آ-5

، تؤثر على فاعلية احلوكمة بطرق هامة فضال عن ما تقدم ذكره  رجية أخرىآليات حوكمة خاهناك 
ا تتضمن  Cohen et al . ويذكرة مصاحل أصحاب املصاحل يف الشركةومكملة لآلليات األخرى يف محاي إ

لشفافية العاملية . فعلى سبيل املثال متارس منظمة ا خلإ...احملللني املاليني وبعض املنظمات الدولية ،املنظمني
ارة وتضغط منظمة التج، جل حماربة الفساد املايل واإلداريأ، من ضغوطا هائلة على احلكومات والدول

جل أغطا من متارس جلنة بازل ض ية واحملاسبية، ويف قطاع البنوكجل حتسني النظم املالأمن  (OMC) العاملية
   .1هاممارسة احلوكمة في

  التايل: )I-8رقم ( ميكن توضيح ما سبق حسب الشكل

  ليات حوكمة الشركاتآ): I-8( الشكل رقم

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                            
  .16 ص ،سابقمرجع عباس محيد التميمي، 1

الشركات حوكمة آليات

داخآ  آليات خارجيةيةلليات

 :التدقيق الداخلي

يعمل على تقدمي 
تأكيد  خدمات

بشان نظم الرقابة  
إستشارية وخدمات 

بشأن التعامل مع 
 املخاطر

: للقيام جملس اإلدارة
مبهامه يشكل اللجان 

  التالية:

  *جلنة التدقيق

  *جلنة املكافآت

 *جلنة التعيينات

 :التدقيق اخلارجي

يقوم إضفاء الثقة      
على واملصداقية 

   املعلومات احملاسبية 
وبالتايل على القوائم 

ذلك من خالل املالية و 
، ديه الفين احملايأإبداء ر 

دف محاية مصاحل 
محلة األسهم  

واملستثمرين وغريهم

:   منافسة السوق
وتشمل سوق 

املنتجات 
(اخلدمات) و سوق 
العمل اإلداري      

وحتقق املنافسة 
ذيب سلوك 
اإلدارة وبالتايل 

إرتقاء بالشركات إىل 
 مستوى املنافسة

  :اإلستحواذاإلندماج و 

يعتربان من أهم اليات 
احلوكمة وذلك العادة 
هيكلة الشركات من 

أجل القضاء على 
الشركات ذات األداء 

املنخفض وكذلك زيادة 
قوة الشركات يف حالة 

 اإلندماج

  :يعالتشر القوانني و 

القوانني  وتشمل 
والتشريعات اليت 

تؤثر على 
الفاعلني 

األساسيني يف 
 عملية احلوكمة

  :آليات أخرى

  وتشمل:

  *املنظمني

*احملللني 
  املاليني

*املنظمات 
 الدولية 
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 على معلومات املطلب الثالث من املبحث الثاينعداد الطالبة بناءا إمن المصدر: 

  : مبادئ حوكمة الشركاتالثالث  المبحث
عددة سواق، وخاصة الشركات متقتصاديات األإستقرار إمهية حوكمة الشركات للحفاظ على أ تزايدمع    

اجة املاسة ليات نظام العوملة، ظهرت احلآهم أتعد من ؤثر مباشرة يف التجارة الدولية و ت اليتاجلنسيات و 
أصحاب وق كذلك حقو  سهمفعالة لضمان محاية حقوق محلة األىل تنظيم العمل بتلك الشركات بطريقة إ

ليمة الس املمارساتو الشركات جمموعة من التطبيقات  تلك ختاذإمنها احلكومات باملصاحل املختلفة و 
 دارة الرشيدة لتلك الشركات مبا حيافظ علىحرى ممارسات اإلو باألأدارة تلك الشركات إللقائمني على 
ىت ال ح احلكومات،خرى و صحاب املصاحل األأسهم ومحلة السندات والعاملني بالشركة و حقوق محلة األ

معات. قرار يف اجملتستيف اإل قتصادية املفاجئة اليت قد تؤثرزمات اإلجتنبا لأليؤثر ذلك يف سوق املال و 
قد نتيجة إىل هذه األحداث و ، 1منوهاو ثارها على تطور حوكمة الشركات سواق املالية آفكانت لعوملة األ

ا منظمة منه لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات ةىل وضع مبادئ حمددإالدولية  نظماتبعض امل تحرص
  .بازل فيما خيص املؤسسات املصرفيةجلنة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدويل و 

  التنميةقتصادي و منظمة التعاون اإلمبادئ  ول:المطلب األ
على من املنظمة ) OECD( قتصاديطلب جملس منظمة التعاون اإل 1998 سنةفريل أ 28-27 يف  

اخلاص، قطاع النية وغريها من املنظمات الدولية و طشرتاك مع احلكومات الو ن تقوم باإلأاملستوى الوزاري 
نشاء إلتحقيق هذا اهلدف قامت املنظمة برشادات عن حوكمة الشركات، و اإلوضع جمموعة من املعايري و ب

عضاء يف فريق عمل خمصص ملهنة وضع مبادئ غري ملزمة حلوكمة الشركات متثل وجهات نظر الدول األ
  هذا الصدد.

تنمية القتصادي و منظمة التعاون اإليف عضاء األسهامات عدد من الدول غري إستفادة من كما متت اإل
حتادات اإلو           املستثمرينعمال، قطاع األ، الدويلصندوق النقد سهامات البنك الدويل و إىل إضافة باإل

                                                            
  .104مرجع سابق، ص "حوكمة الشركات"، خضر، علي محد أ1



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل األول                                    حوكمة الشركات

70 
 

قتصادي الوزاء على مبادئ منظمة التعاون اإل ةوافقمطراف املعنية باملوضوع. فكانت غريها من األاملهنية و 
  1999.1 ماي 27-26 جتماع اجمللس يفإ التنمية حلوكمة الشركات يفو 

 حتت عنوان 1999 التنمية عامقتصادي و قد غطت هذه املبادئ اليت صدرت عن منظمة التعاون اإلو   

"Principles of  Corporate Governance  " مت تعديل هذه املبادئ  2004 نه يف عامأال إ، مبادئمخسة
  هي :و  بادئتغطي ستة مصبحت أو 

  ؛طار فعال حلوكمة الشركاتساس إلأضمان وجود  -1

  ؛حفظ حقوق مجيع املسامهني -2

  ؛املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني -3

  ؛حةصحاب املصلأدور  -4

  ؛الشفافيةفصاح و اإل -5

 دارة.مسؤوليات جملس اإل -6

  :2منهايف حتديد مبادئ حوكمة الشركات و  تتدخل عدة عواملو   

 ؛قانون الشركات  
 ؛وراق املاليةحتكم سوق األ القوانني اليت  
 ؛قواعد القيد بالبورصات  
 ؛ستحواذقانون اإلندماج و قانون اإلحتكار و قانون منع اإل  
 ؛اهليئات الرقابية مثل اهليئة العامة لسوق املال  
 .احملاكم اليت تشرف على تطبيق تلك القوانني  

                                                            
  .39 ص ،تطبيقات احلوكمة يف املصارف"، مرجع سابق -املفاهيم، املبادئ، التجارب–الشركات  طارق عبد العال محاد،"حوكمة1
  .78-77شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص عبد الوهاب نصر علي و 2



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل األول                                    حوكمة الشركات

71 
 

شرح مفصل  فيما يليالتفصيلية و ئ موعة من املبادن املبادئ سابقة الذكر جمم أتندرج حتت كل مبدو   
  من هذه املبادئ: ألكل مبد

  

  

  طار فعال لحوكمة الشركات:ساس إلأضمان وجود -1

ركات حبيث طار فعال حلوكمة الشإبضرورة وجود  أالتنمية يف هذا املبدقتصادي و توصي منظمة التعاون اإل
ا طار قادر يكون هذا اإلالسوق، و ة نزاهي أقتصادي الشامل داء اإلثري على األأت وطار ذيكون هذا اإل
ن يكون هذا أ أتركز املنظمة كذلك يف هذا املبدسواق مالية تتسم بالشفافية والوضوح، و أعلى تكوين 

شراف املسؤولة عن اإل 1يضمن توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهاتطار متوافقا مع نصوص القانون و اإل
  : 2يتعلى اآللتزام بتطبيق القانون ولقد شدد اإلوالرقابة و 

وافز اليت تقدمها احلقتصاد الكلي ونزاهة السوق و على اإل هثري أتم تطوير هيكل احلوكمة مع مراعاة تن تأ -1
  للمشاركني يف السوق.

ن تتوافق أالرقابية اليت تؤثر على ممارسة احلوكمة املؤسسية داخل التشريع ينبغي ن املتطلبات القانونية و إ -2
  لتزام بتطبيقه.اإلوشفافيته و لقانون مع قواعد ا

  ن تنص التشريعات بوضوح على توزيع املسؤوليات بني اهليئات املختلفة ضمان حتقيق مصاحل اجلمهور.أ -3

وفري املوارد الالزمة تؤولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والنزاهة و الرقابية املسشرافية و ن تتمتع اهليئات اإلأ -4
ا ببللقيام بواج   بطريقة موضوعية.و  سلوب مهينأا

  حفظ حقوق جميع المساهمين: -2

                                                            
  .31سامل سالم محيد الفلييت مرجع سابق، ص 1
  .36-35عالء فرحان طالب، مرجع سابق، ص 2
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حقوق  مستثمرينللن أدارة بالشركات محاية املسامهني. حيث ساليب ممارسة حوكمة اإلأطار إيكفل     
يته بقيمة رباح الشركة، مع حتديد مسؤولأن حق امللكية خيول للمستثمر حق املشاركة يف إملكية معينة. ف

تيح سهم يتيح احلق يف احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة، كما ي لكمتّ ن أىل إضافة باإلستثماره، و إ
 جتماعات العامة للمسامهني وعن طريق التصويتخاصة من خالل املشاركة يف اإلثري بالشركة و أحق الت

ب بسب شركةنشطة الأدارة إن يضطلع املسامهون مبسؤولية أال يكون من املتوقع لكن من الناحية العلمية، و 
تشغيلها كة و ع مسؤولية وضع إسرتاتيجية الشر . بل تقالشركاتفراد و احلركة السريعة لألت الدائمة و التغريا

دارة "عند اإل يقوم جملسختباره، وتوفري احلوافز، و إفريق املديرين الذي يتم دارة و على عاتق جملس اإل
  حالل حمل فريق املديرين.الضرورة" باإل

عضاء أختيار إساسية، مثل الشركة على جمموعة من القضايا األعلى ثري أالت ترتكز حقوق املسامهني يفو  
لى اجلمعية تعديالت عالدخال إ من خاللتشكيلة اجمللس ثري يف شكل و أختيار وسائل التإدارة و جملس اإل
 بناءاو  1لشركةيف اللوائح الداخلية لساسي و دد يف النظام األاسية اليت حتسلك من املسائل األذغري العادية، و 

  :2نهأعلى ذلك ميكن القول 

  يلي: ساسية للمسامهني على ماتشمل احلقوق األ -1

 ساليب تسجيل امللكية.أمني أت 
  سهم.و حتويل ملكية األأنقل 
 بصفة منتظمة.اصة بالشركة يف الوقت املناسب و احلصول على املعلومات اخل 
  جتماعات العامة للمسامهني.التصويت يف اإلاملشاركة و 
 دارة.عضاء جملس اإلأنتخاب إ 
  رباح الشركة.أاحلصول على حصص من 

ساسية يف احلصول على معلومات كافية عن القرارات املتصلة بالتغريات األللمسامهني احلق يف املشاركة و  -2
  من بينها:يف الشركة و 

                                                            
  .182-181، ص 2010وىل، سكندرية، الطبعة األحوكمة الشركات"، الدار اجلامعية، اإلو ، "املراجعة محد لطفيأمني السيد أ1
  .42-40مرجع سابق، ص التجارب) تطبيقات احلوكمة يف املصارف"، -املبادئ-"حوكمة الشركات (املفاهيمطارق عبد العال محاد، 2
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 اسية للشركة.سو يف غريها من الوثائق األأسيس الشركة أمواد تو أساسي التعديالت يف النظام األ 
  ضافية.إسهم أطرح 
 عن بيع الشركة. د تنتجية تعامالت مالية غري عادية قأ 

لمسامهني، كما جتماعات العامة لالتصويت يف اإلمسامهني فرصة املشاركة الفعالة و ن تتاح للأينبغي  -3
  :من بينها قواعد التصويتجتماعات املسامهني و إحاطتهم علما بالقواعد اليت حتكم إينبغي 

 جداول ماكن و أخ و ن تواريأيتعني تزويد املسامهني باملعلومات الكافية يف التوقيت املناسب، بش
ن أىل توفري املعلومات الكاملة يف التوقيت املالئم بشإضافة جتماعات العامة، باإلعمال اإلأ

 جتماعات.ا خالل اإلأختاذ قرارات بشإاملسائل اليت تستهدف 
  ىل جداول إضافة موضوعات إلدارة و ىل جملس اإلإسئلة أتاحة الفرصة للمسامهني لتوجيه إجيب

 ن توضع حدود معقولة لذلك.أجتماعات العامة على عمال اإلأ
  يعطي نفس  نأنابة، كما جيب و باإلأن يتمكن املسامهون من التصويت بصفة شخصية أينبغي

 نابة.باإلو أصوات املختلفة، سواء كانت حضورية الوزن لأل

 ممارسة درجة من عداد معينة من املسامهنيأمسالية اليت متكن أالرتتيبات الر فصاح عن اهلياكل و يتعني اإل -4
ا.   الرقابة ال تتناسب مع حقوق امللكية اليت حيوزو

  ة.يتسم بالشفافيلى حنو فعال و سواق الرقابة على الشركات بالعمل عألينبغي السماح ل -5

جراءات اليت حتكم حيازة حقوق الرقابة اإلفصاح عن القواعد و اإلالصياغة الواضحة و جيب ضمان  -6
ندماج يضا على التعديالت غري العادية مثل عملية اإلأيصدق ذلك س املال، و أسواق ر أعلى الشركات 

على املسارات املتاحة  التعرفتثمرين فهم حقوقهم و صول الشركة، حبيث يتسىن للمسأبيع نسب كبرية من و 
ة يكون ن تتم يف ظل ظروف عادلأسعار مفصح عنها، و أن جترى بأن املعامالت املالية ينبغي أهلم، كما 

م املختلفة.أمن ش   ا محاية حقوق كافة حقوق املسامهني وفقا لفئا

  .ملساءلةدارة التنفيذية ضد استحواذ لتحصني اإلليات املضادة لإلال تستخدم اآلأجيب  -7
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نة من بينهم املستثمرون املؤسسيون يف احلسبان التكاليف واملنافع املقرت خذ املسامهون و أن يأينبغي  -8
  مبمارستهم حلقوقهم يف التصويت.

  المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: -3

س مال الشركة أاية ر محكيد أالثالث لت أكيد ثقة املستثمرين، جاء هذا املبدأتجنيب و ستثمار األتشجيعا لإل
 وي النسب احلاكمةاملسامهني ذدارة و عضاء جملس اإلأطراف ذات العالقة به من مديرين و من جانب األ
اهلام الذي تعتمد عليه الشركة يف مباشرة نشاطها. وضعت املنظمة جمموعة  أهذا املبدلضمان يف الشركة. و 

  :2تضمن ما يليو ، 1رشادات يف هذا الصددمن اإل

  ىل فئة نفسها معاملة متكافئة:إن يعامل املسامهون املنتمون أجيب  -1

  ن أن يكون للمسامهني داخل كل فئة نفس حقوق التصويت، فاملسامهون كافة جيب أينبغي
سامهني ت املمنوحة لكل فئات امليتمكنوا من احلصول على املعلومات املتصلة حبقوق التصوي

 سهم.ذلك قبل قيامهم بشراء األو 
  سهم.حاب األصأو املفوضني بطريقة متفق عليها مع أمناء ن يتم التصويت بواسطة األأجيب 
  عاملة املتكافئة جتماعات العامة للمسامهني املجراءات املتصلة باإلاإلن تكفل العمليات و أينبغي

ية رتفاع يف تكلفة عملإو عن أجراءات الشركة عن صعوبة إال تسفر أن للمسامهني كافة، و 
 التصويت.

  و الشفافية.أفصاح سهم بصورة ال تتسم باإلجيب منع تداول األ -2

احل خاصة ية مصأفصاح عن وجود و املدراء التنفيذيني اإلأدارة عضاء جملس اإلأيطلب من  ينبغي أن -3
  و مبسائل متس الشركة.أم قد تتصل بعمليات 

  :3صحاب المصلحةأدور  -4

                                                            
  .32-31سامل سالم محيد الفلييت، مرجع سابق، ص 1
  .69-68عبد احلسني راضي، مرجع سابق، ص محد حاكم حمسن حممد و 2
  .188-187مرجع سابق، ص  "املراجعة وحوكمة الشركات"، مني السيد امحد لطفي،أ3
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راها صحاب املصلحة كما يأعرتاف حبقوق إالشركات على ساليب ممارسة حوكمة أطار إن ينطوي أجيب   
عمل، ب املصاحل يف جمال خلق الثروة، وفرص الصحاأيضا على تشجيع التعاون بني أن يعمل أو القانون، 

  سس مالية سليمة.أستدامة للمشروعات القائمة على حتقيق اإلو 

هتمام موال اخلارجية للشركات. كما يتجه اإلرؤوس األساسي يتمثل يف ضمان تدفق أجانب  وهناك  
ركة على صحاب املصاحل يف الشأجياد السبل اليت تكفل تشجيع إدارة حنو ساليب ممارسة سلطات اإلبأ
س املال البشري أتوجه حنو ر جتماعية و ستثمار اليت تتسم بالكفاءة من الناحية اإلضطالع مبستويات اإلاإل
فة من مصادر سهامات املقدمة من جمموعة خمتللعمل الفريق الذي جيسد اإلابة نتيجة جناحها يف النهاية مبثو 

  قرتاض، واملوردون.جهات اإلالعاملون،  املوارد، من بينهم: املستثمرين،

رة التنافسية لبناء القد صحاب املصاحل تشكل موردا بالغ القيمةأسهامات إن أن تدرك الشركات أينبغي و   
ما بني فمن مصلحة الشركات يف املدى الطويل بناء التعاون فيهلذا تدعيم مستويات رحبيتها، للشركات و 

يب ممارسة سالأطار إن يشتمل أجيب املصاحل فهي لغرض بناء الثروة. و صحاب أطراف املختلفة من األ
 ني مراعاة ماعيف ضوء ذلك يتو  ،ن صاحل الشركةأدراك احلقيقة املتمثلة يف إدارة بالشركات على حوكمة اإل

  :1يلي

  شركات، قوانني العمل، ال ىاليت حيميها القانون مبقتضصحاب املصلحة و أحرتام حقوق إجيب
ف بنطاق عرتاستلزام اإلإىل إدائها أهتمام بسمعة الشركة و غالبا ما يؤدي اإلو  فالس،اإلو  العقود

 وسع من املصاحل.أ
  ي حقوقأ نتهاكإل على تعويضات فعلية نتيجة الفرصة للحصو صحاب املصاحل ألن تتاح أجيب 

 2.ن مصاحلهم حممية قانوناأحيث 

  داء ع األليات اليت تعمل على رفدارة بالشركات اآلساليب ممارسة سلطات اإلأطار إن يتيح أجيب
رصة دارة الفساليب ممارسة حوكمة اإلأطر أن تتيح أذ جيب إصحاب املصاحل أمن خالل مشاركة 

 طراف املختلفة على القواننيتعتمد درجة مشاركة األصحاب املصاحل و املختلفة ألدوار لأل
                                                            

-36، ص 2015أمحد حلمي مجعة، "أخالقيات مهنة احملاسبة والتحكم املؤسسي"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 1
37.  

، 2012والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة يف قانون الشركات"، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، أمحد خضر، "اإلفصاح 2
  .23ص 
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ة ليات مشاركآمثلة أمن و  ،خرىأىل إيضا من شركة أهي قد تتفاوت واملمارسات الوطنية، و 
ي من أو أ     سهم لعاملنيخطط متليك األدارة و صحاب املصاحل: متثيل العاملني يف جمالس اإلأ
اليت دارة و ساليب ممارسة سلطات اإلأو العمليات املتصلة بأرباح، للمشاركة يف األخرى يات األلاآل
ضافة صحاب املصاحل فيما يتصل ببعض القرارات الرئيسية. باإلأعتبار وجهات نظر خذ بعني اإلأت
ذلك دارة و ساليب ممارسة سلطات اإلأعتبار مشاركة اجلهات الدائنة يف ىل ذلك، قد يؤخذ يف اإلإ

 فالس.جراءات متعلقة باإلإت وجود يف حاال
  م احلصول ن تكفل هلأينبغي دارة، و ساليب ممارسة سلطات اإلأصحاب املصاحل يف أحينما يشارك

، يكون صحاب املصاحلأاملمارسات مبشاركة زمة لذلك فعندما تسمح القوانني و على املعلومات الال
م.الالزمة لإلطراف على املعلومات مكانية حصول تلك األإمهية من األ   ضطالع مبسؤوليا

  الشفافية:فصاح و اإل -5

ت املناسب يف الوق سليم الصحيحفصاح الطار ممارسات حوكمة الشركات حتقيق اإلإ ن يضمنأينبغي   
سلوب أكية و امللحقوق داء، املايل، األمبا يف ذلك: املركز الشركة، املتعلقة ب عن كافة املوضوعات اهلامة

  .1حوكمة الشركات

 لزاميةالتنمية جتميع قدر هائل من املعلومات، اإلقتصادي و م دول منظمة التعاون اإليتم يف معظ  
صات، مث تتاح تلك ر و سهمها يف البأاليت تتصل بالشركات اليت جترى تداول ختيارية على حد السواء، و اإلو 

ساس أفصاح عن املعلومات للجمهور على مر اإليستلزم األومات لنطاق واسع من املستخدمني و املعل
و أشهر أو كل ثالثة أساس نصف أفصاحا دوريا على إن كانت بعض الدول تستلزم إدىن و أشفوي كحد 

غالبا ثريات كبرية على الشركة. و أحداث تإا أقصر يف حاالت وجود تطورات من شأحىت على فرتات 
ذلك و  ،دىنبشكل يتجاوز متطلبات احلد األ فصاح عن املعلوماتيضا ما تقوم الشركات طوعا باإلأ
  حتياجات السوق.ستجابة إلإ

مهية أا ىل قوى السوق، كما هلإساليب متابعة الشركات املستندة أمن مسات فصاح القوية تعد نظم اإلو   
سواق كبرية أا تشري جتارب الدول اليت توجد و بالنسبة لقدرة املسامهني على ممارسة حقوقهم التصويتية. 

                                                            
  .15، ص 2004"مبادئ منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات"، )، CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (1



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل األول                                    حوكمة الشركات

77 
 

محاية املستثمرين. و  ثري على سلوك الشركاتأداة قوية للتأن ميثل أفصاح ميكن ن اإلأىل إفعالة حلقوق امللكية و 
س أق ر سواأاحلفاظ على الثقة يف موال و فصاح القوية املساعدة على جذب رؤوس األن نظم اإلأمن شو 

تسم بدرجة مرتفعة ت اليتاملنظمة و  احلصول على املعلومات املستثمرون املرتقبونو  يتطلب املسامهوناملال. و 
كنهم من تقييم بدرجة التفضيل الكافية اليت متخرى املناظرة و القابلية للمقارنة مع البيانات األمن املصداقية و 
لشركة ن تقييم اأبشىل املعلومات الكافية إختاذ قرارات مستندة إدارة، كما متكنهم من مدى كفاءة اإل

ا. فاملعلومات غري كافية التصويت لفئات األحقوق و  حقوق امللكيةو  و غري الواضحة قد أسهم املختلفة 
  ء ختصيص املوارد.عن سو مسالية و أرتفاع التكلفة الر إا قد تسفر عن أسواق على العمل. كما قدرة األ لقر تع

، اتشطة الشركنأاجلمهور هلياكل و فصاح يسهم يف حتسني مستويات تفهم ن اإلأىل ما سبق إيضاف   
 عالقة الشركاتو  خالقية،األفيما يتعلق باملعايري البيئية و  دائهاأوعالوة على تفهم سياسات الشركات و 

عن املنظمة  الصادرةو  رشادية للشركات متعددة النشاطتعد اخلطوط اإلباجملتمعات اليت تعمل خالهلا، و 
ذا املوضوع. التنمية من املدققن اإلقتصادي و التعاو    املتصلة 

 العادية امللقاة عباء التكلفة غريأو أدارية عباء اإلفصاح حمل األن حتل متطلبات اإلألكن ليس من املتوقع و   
ضرار ىل اإلإن تفصح الشركات عن املعلومات اليت قد تؤدي أعلى الشركات. كذلك فليس من املتوقع 
ليل املستثمرين. ستثمارية وجتنب تضإلختاذ القرارات افصاح الزما إلمبراكزها التنافسية ما مل يكن مثل هذا اإل

أدىن ها كحد فصاح عنساسية لتحديد املعلومات املطلوب اإلكثري من الدول مفهوم الصيغة األتطبق الو 
ىل إيمة دراجها بصورة غري سلإو أا تلك املعلومات اليت تؤدي حذفها اساسية بتعرف املعلومات األو 
  املعلومات. ايتخذها مستخدمو قتصادية اليت ثري على القرارات اإلأالت

فيما بني  ساسية اليت حتدثفصاح يف الوقت املناسب عن كافة التطورات األكما تطالب املبادئ باإل   
دف ضمان ىل كافة املسامهني بصورة متزامنة إتقدمي املعلومات و الدورية. باإلضافة إىل أالتقارير املنظمة 
  .1املعاملة املتكافئة

  

                                                            
  على املوقع:  11/12/2015 بتاريخمنشورة  .2004ن احلوكمة، أقتصادية بشالتنمية اإلمبادئ منظمة التعاون و 1

http : /www.hawkama.net/files/pdf/oecd/principes corporat gouveance.  2016اوت  20(تاريخ االطالع(  
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  :1ساسياأل أمراعاة ما يلي لتطبيق ذلك املبديتعني و 

  ساسية املتصلة مبا يلي:ن يقتصر على املعلومات األألكن دون فصاح و ن يشمل اإلأينبغي -1

  التشغيلية للشركة:النتائج المالية و 

رباح األساب حداء املايل واملوقف املايل للشركة و اليت تبني األو  الية املعتمدة من املدقق اخلارجيالتقارير امل
هي املصادر  تلكعلى القوائم املالية، و  مالحظات املدقق اخلارجيلنقدية، و قائمة التدفقات اواخلسائر و 

 شكلها ساسيان للقوائم املالية "يفاهلدفان األاملعلومات املطلوبة عن الشركات و ستخداما لتقدمي إكثر أ
سندات الشركة. كما و سهم أسس الالزمة لتقييم تقدمي األالتمكني من املتابعة املالئمة و  الراهن" يتمثالن يف

  حتليلها للنتائج التشغيلية.دارة الشركة و إتتضمن التقارير السنوية بيانا مبناقشات 

هتم املستثمرون عادة ما يإىل جنب مع القوائم املالية. و ت جنبا أذا ما قر إمتثل تلك املناقشات فائدة كبرية و 
  داء الشركة ككل يف املستقبل.أبصفة خاصة باملعلومات اليت قد تلقي الضوء على 

ن أفصاح عن املعامالت اخلاصة بكل من اجملموعات املختلفة فمن املفاهيم املؤكدة مهية مبكان اإلمن األو 
رة الكاملة" فصاح عن "الصو خفاق باإلدارة بالشركات غالبا ما يرتبط باإلحوكمة اإلساليب ممارسة أخفاق إ
ها من أخاصة عندما تستخدم العناصر غري املدرجة بامليزانيات لتقدمي الضمانات و  لتزامات فيما إو مايشا

  بني الشركات اليت ترتبط بعالقات فيما بينها.

 هداف الشركة:أ 

                                                            

  .194-190مرجع سابق، ص  "املراجعة وحوكمة الشركات"،  مني السيد امحد لطفي،أ1 
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ات املهنة     أخالقيلة بفصاح عن سياستها املتصهداف التجارية، حتث الشركات على اإلعالوة على األ
مات على قد تنطوي مثل تلك املعلو تزامات يف نطاق السياسة العامة و لإما ميثلها من والبيئة، و  النشاطو 
دف حتسني عمليات تقييم العالقات فمهية بالنسبة للمستثمرين و أ ما يغريهم من مستخدمي املعلومات 

ضطالع بتنفيذ تقييم اخلطوات اليت تتخذها الشركات لإلكذا بني الشركات واجملتمعات اليت تعمل خالهلا، و 
  هدافها.أ

  

 حقوق التصويت:غلبية و ملكية األ 

يكل ملكية الشركةحد احلقوق األأيتمثل        ساسية للمستثمرين يف احلصول على املعلومات املتصلة 
ة جتاوز فصاح عن بيانات امللكية يف حالغالبا ما تلزم الدول اإلهم من املسامهني و غري  معحقوقهم مقارنة و 
غريهم من و  فصاح عن بيانات تتصل بكبار املسامهنيقد يشتمل اإلحقوق امللكية حدا معينا و مجايل إ

، ةتتضمن املعلومات عن حقوق التصويت اخلاصي نوع" على الشركة، و ألديهم حق السيطرة "من 
ركات املعلومات ن توفر الشأني كذلك فمن املتوقع ملكية حصة معينة بني املسامهتفاقيات املسامهني، و إو 
ا.بني األالتعامالت اليت تتم بني الشركة و اصلة باحل   طراف ذوي الصلة 

 حوافزهم:يرين ومرتباتهم و كبار المددارة و عضاء مجالس اإلأ 

يتسىن لكي  نيضا عن كبار املديريدارة كل على حدى وأعضاء جمالس اإلأيطلب املستثمرين معلومات عن 
م و  م وكفاءا ثري على أا التأحتماالت لتعارض املصاحل قد يكون من شإية أكذا تقيم هلم تقييم خربا

ذا فمن هلإهتمام لدى املسامهني و كبار املديرين جمال أعضاء جمالس و حوافز حكامهم، كما متثل مرتبات و إ
عضاء جمالس أ حوافزمن املعلومات املتصلة مبكافات و  ن تفصح الشركات عن القدر الكايفأاملتوقع عادة 

افع خطط ىن هلم التقييم السليم لتكاليف ومنن تقدمها للمستثمرين لكي يتسأدارة وكبار املديرين و اإل
  داء.مستوى األ سهم يف رفعمثلتها بدائل شراء األأمن وعة، و مدى فعالية اخلطط املوضو احلوافز املرتبات و 

 جل المنظور:ملموسة في األعوامل المخاطرة ال 
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 طراف املشاركة يف السوق للحصول على املعلوماتاألو تبدوا احلاجة لدى مستخدمي املعلومات املالية   
ة بصناعة اليت قد تشمل على ما يلي: املخاطرة املرتبطامللموسة يف املستقبل املنظور و  املتصلة باملخاطر

عار الفائدة سأخماطر  –سواق متضمنة أاملخاطر املالية يف و  وليةعتماد على السلع األاإلومنطقة معينة و أ
خريا أية و لية اليت ال تظهر يف امليزانبالتعامالت املاسعار العمالت، وكذا املخاطر باملشتقات املالية و أو 

ن التفصيل فصاح عن املعلومات بدرجة ملكن تنادي املبادئ باإللتزامات البيئية و املخاطرة املرتبطة باإل
ها الشركة ل املنظور اليت تواجهجحاطة املستثمرين علما باملخاطر امللموسة يف األما هو مطلوب إل تفوق

ك فمن املعلومات كذلية حينما يتناول صناعة بعينها، و قصى درجات الفعالأفصاح عن املخاطر بيتسم اإلو 
  م ال.أر بعة املخاطت لديهم نظام ملتاذا كانت الشركاإفصاح عنها تلك املتعلقة مبا اليت يفيد اإل

 صحاب المصالح:أغيرهم من ساسية المتصلة بالعاملين و المسائل األ 

صحاب أريهم من غالرئيسية ذات الصلة بالعاملني و  حتث الشركات على توفري املعلومات املتصلة باملسائل
دارة فصاح على عالقات اإلقد يشتمل اإلداء الشركة. و أاليت قد تؤثر بصورة ملموسة على املصاحل و 

م مع باقي أوالعاملني، و  يستلزم لية و املردودين، واجملتمعات احملصحاب املصاحل مثل املقرضني، أيضا عالقا
مثل  عن املعلومات املتصلة باملوارد البشرية، فسياسات املوارد البشرية،فصاح بعض الدول قدرا كبريا من اإل
امة عن طراف السوق معلومات هللعاملني تتيح ألسهم و خطط متليك األأبرامج تنمية املوارد البشرية 

  نقاط القوة التنافسية لدى الشركات.

  دارة:ساليب ممارسة سلطات اإلأسياسات هيكل و 

ساليب ممارسة أتاحة تقارير عن كيفية تطبيقها يف املمارسة ملبادئ إتشجيع املبادئ على قيام الشركات ب
 اليب ممارسة السلطة يفسأهياكل فصاح عن سياسات إلن امر أواقع األو  ،دارة يف الشركاتحوكمة اإل
املسامهني تعد دارة و جملس اإلدارة التنفيذية و بصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة فيما بني اإلالشركات و 

  ساليب ممارسة حوكمة الشركات.أمبثابة عنصر هام لتقييم 

غري املالية و على املعايري احملاسبية واملالية فصاح عنها وفقا ألاإلها و تدقيقو عداد املعلومات إينبغي  -2
لى متابعة الشركة على املعايري اىل حتسني قدرة املستثمرين عأن يؤدي تطبيق أمن املتوقع و  التدقيقفصاح و لإل

ضافة التقرير، باإل القابلية للمقارنة مع غريها منعتمادية و رتفاع درجة اإلإمن خالل توافر التقارير اليت تتسم ب
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م يف عمليات اليت تستخدتعتمد نوعية املعلومات على املعايري داء الشركة و أملام بحتسني درجة اإلىل إ
ا دوليا ري ذات اجلودة املرتفعة واملعجتاه حنو وضع املعايتدعم املبادئ اإلفصاح عنها. و اإلجتميعها و  رتف 

  املختلفة.ىل حتسني القابلية ملقارنة املعلومات عرب الدول إاليت تؤدي بدورها و 

وضوعي مكيد خارجي و ألكي يتحقق وجود ت بواسطة مدقق خارجي ويالسن جراء التدقيقإينبغي  -3
ات سني درجقد حلت كثري من الدول ترتيبات حتة و تقدمي القوائم املاليعداد و إسلوب املستخدم يف ن األأبش
نطاق واسع  يسود علىاملسامهني و مام أىل جانب زيادة درجة مساءلتهم إ، و ستقاللية املدققني اخلارجينيإ

خالقيات املهنة يعدان أ فضال عن تطبيق مواثيق عايري املرتفعة يف جمال تدقيق احلساباتن تطبيق املأشعور ب
 التدقيق يضا تشمل على تقوية جلانأوسائل  هناكوضاعها و أحتسني و  ستقاللية املهنةإفضل وسائل أمن 

ىل ما سبق قد إضافة باإلو  ختبار املدقق اخلارجيإدارة يف اإلة جملس زيادة مسؤوليدارة و التابعة جملالس اإل
  خرى. تطبق الدول عددا من املقرتحات األ

أي شركة ن م خل الذي حيصل عليه املدقق اخلارجيفبعض الدول تضع حدودا على النسبة املئوية من الدا
ستويات مفصاح عن الشركات باإلخرى قيام كما تلتزم بعض الدول األ  خرى عدا التدقيقأعمال أمقابل 

فرض حدود قد تيضا أو  خرى عدا التدقيقأداء خدمات جة ألنتيتعاب املدفوعة للمدققني اخلارجيني األ
خرى: قرتحات األة املمثلأمن واحد و  يت من زبونأاليت ت املدقق اخلارجيايل النسبة املئوية من دخل مجإعلى 

داء خدمات أمنع املدققني اخلارجيني من خر، و آن طريق مدقق خارجي ع عمال التدقيقأجراء تدقيق جلودة إ
من قبل  ق اخلارجيتعيني املباشر للمدقالزبائن، و فيما بني  جباري للمدققنيالتنقل اإلخرى، عدا التدقيق و أ

  املسامهني.

تتسم ورة ليها بصإومات مكانية وصول مستخدمي تلك املعلإن تتيح قنوات نقل املعلومات أجيب  -4
ية حمتوى أمهزي مهية ما يوافعالية التكاليف، فقنوات نقل املعلومات هلا من األو  سالمة التوقيت بالعدالة،

لتشريعات مرا ملزما يف الغالب مبقتضى اأ إليها الوصولات و فصاح عن املعلوملكن بعد اإلو  املعلومات ذاته
ة وهلذا ففي بعض رتفاع يف التكلفإقة و ن يتصف مبشأليها ميكن إالوصول ن تصنيف وحفظ املعلومات و إف

ا يتم سرتجاع ملفات تقارير الشركات و إالدول صار حفظ و  غريه نرتنت و لكرتونيا كما يتيح اإلإمستندا
  من صور التكنولوجيا املعلومات الفرصة لتحسني عملية توزيع املعلومات.

  دارة:مسؤوليات مجلس اإل -6
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  جيب مراعاة ما يلي: ألتنفيذ هذا املبد 

فل املتابعة ن يكأرشادية لتوجيه الشركات، كما جيب طار حوكمة الشركات اخلطوط اإلإن يتيح أجيب  -1
  املسامهني.دارة من قبل الشركة و ن تضمن مساءلة جملس اإلأدارة و دارة التنفيذية من قبل جملس اإلالفعالة لإل

، وسالمة القواعد املطبقة،  توافر كامل للمعلوماتساس أدارة على عضاء جملس اإلأن يعمل أجيب  -2
  املسامهني.على حتقيق مصاحل الشركة و ن يعمل أكما جيب 

ن اجمللس ينبغي إثريات متباينة على خمتلف فئات املسامهني، فأدارة تحينما ينتج عن قرارات جملس اإل -3
  ن يعمل على حتقيق املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني.أ

ت كافة هتماماإعتبار خذ يف اإلأن يأدارة التوافق مع القوانني السارية و يضمن جملس اإل نأجيب  -4
  1صحاب املصاحل.أ

  :2ساسية املقررة مسبقا مبا يف ذلكجناز جمموعة من املهام األإدارة القيام بعلى جملس اإل -5

  مراقبة داء و األ هدافأحتديد سرتاتيجية الشركة وسياسة املخاطر واملوازنات وخطط العمل و إوضع
 ستثمارات.تصفية اإلمسالية و أالنفقات الر داء و تنفيذ األ

 جراء التعديالت عند احلاجة.إة الشركة لقواعد حوكمة الشركات و متابعة قياس كفاءة ممارس 
 م و إ  عفاؤهم عند الضرورة.إدائهم و أمتابعة ختيار كبار املديرين وحتديد مكافا
 املسامهنيلتحقيق مصاحل الشركة و  دارةعضاء جملس اإلأاملديرين و ت آفصاح عن مكافاإل. 
 دارة.عضاء جملس اإلأنتخاب إيتصف بالشفافية لعمليات ترشيح و  توافر نظام رمسي 
 مبا يف ذلك املسامهنيدارة و عضاء جملس اإلأعارض املصاحل اخلاصة باملديرين و الرقابة على حاالت ت 

ا.حكام السيطرة إستخدام موجودات الشركة و إسوء   على بعض العمليات املتعلقة 

                                                            
  .45-44مرجع سابق، ص التجارب)، تطبيقات احلوكمة يف املصارف"، -املبادئ-"حوكمة الشركات (املفاهيمطارق عبد العال محاد، 1
  .41، مرجع سابق، ص وإميان شيحان املشهداين عالء فرحان طالب2
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 املستقل  النظم احملاسبية للشركة مبا يف ذلك نظام التدقيق املايلكد من سالمة التقارير املالية و التأ
ال للقوانني متثاإلدارة املخاطر والرقابة املالية والتشغيلية، و إنظمة أالرقابة الداخلية ال سيما و 
 التعليمات.و 

بصفة ن جيري ذلك "أدارة من ممارسة التقييم املوضوعي لشؤون الشركة، و ن يتمكن جملس اإلأجيب  -6
  حيث: دارة التنفيذيةخاصة" على حنو مستقل عن اإل

 ذين عضاء غري التنفيذيني المكانية تعيني عدد كاف من األإدارة يف ن ينظر جملس اإلأ جيب
   املصاحل، انية لتعارضمكإعمال حينما تكون هناك يتصفون بالقدرة على التقييم املستقل لأل

تقرير مكافئات و  ترشيح املسؤولني التنفذينييات الرئيسية: التقارير املالية، مثلة تلك املسؤولأومن 
 دارة.عضاء جملس اإلأ
  م.عضاء جملس اإلأن خيصص أجيب  دارة وقت كاف ملباشرة مسؤوليا

حلصول ا مكانيةإدارة جملس اإلعضاء ن يكفل ألأضطالع بتلك املسؤوليات، جيب كي يتحقق اإل  -7
  1.ذات الصلة يف الوقت املناسبعلى املعلومات الدقيقة و 

ساسية األ التنمية على جمموعة من املبادئمنظمة التعاون اإلقتصادي و  يستخلص من العرض السابق تركيزو 
 ).I-9( اليت ميكن عرضها يف الشكل رقمو 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  .73محد عبد احلسني راضي، مرجع سابق، ص حاكم حمسن حممد و 1
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  مبادئ حوكمة الشركات ):I-9( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حوكمة مبادئ

طار فعال لحوكمةإ

 حقوق المساهمين

المعاملة المتكافئة للمساهمين 

 دور أصحاب المصالح

 اإلفصاح والشفافية

  قتصادي الشامل.داء اإلثري على األأذو ت-1
  شريعي.ختصاص تإالتنظيمية يف نطاق املتطلبات القانونية و -2
  توزيع املسؤوليات يف نطاق تشريعي.-3
ا.لدي اجلهات السلطة والنزاهة و -4  املوارد للقيام بواجبا

 ساسية للمسامهني.توافر احلقوق األ-1
  احلق يف املعلومات عن القرارات.-2
  احلق يف املشاركة بالتصويت.-3
  تسهيل املشاركة الفعالة.-4
  و غيابيا.أالتصويت شخصيا -5
  الرتتيبات.اهلياكل و فصاح عن اإل-6
  تسهيل املمارسة حلقوق امللكية.-7

 املصاحل وفقا للقانون أو اإلتفاقيات.-1
  التعويض مقابل إنتهاك احلقوق.-2
  تطوير آليات املشاركة.-3
  الوقت املناسب. املعلومات يف-4
  اإلهتمام باملمارسات.-5
  آخر للدائنني.إطار لألسعار و -6

  معاملة املسامهني معاملة متساوية-1
  التداول الشخصي الصوري.منع التداول بني الداخليني و -2
 فصاح عن العمليات.اإل-3

  فصاح عن السياسات.اإل-1
  املستويات النوعية للمحاسبة.-2
  .اخلارجي تدقيقال-3
  للمساءلة. تدقيققابلية ال-4
  التوقيت للمستخدمني.الفرصة و -5
 احلوكمة.طار املنهج الفعال إل-6
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"، دارة واملديرين التنفيذينيعضاء جمالس اإلأدور - سليمان، "حوكمة الشركاتحممد مصطفى المصدر: 
  .57 ص، 2008 مصر،الدار اجلامعية، 

  : مبادئ البنك الدوليالمطلب الثاني
ل النامية يشجع دائما الدو البنك الدويل  نأمبا التنمية، قتصادي و ىل مبادئ منظمة التعاون اإلإضافة إ  

لى املستوى اليت صنفها عساهم بدوره يف وضع جمموعة من املبادئ نه أال إفضل املمارسات، أعلى تبين 
ميكن عرضها  و  ،ي مشلت مجيع املستوياتأ كذلك على املستوى العامليقليمي و على املستوى اإلاحمللي و 
  :1كما يلي

 :على المستوى المحلي 

ا الدول، و على املستوى احمللي وضع البنك الدويل جمموعة من ا ساسها أليت حتدد على التقوميات اليت تقوم 
اهلدف ا. و أولوياالقوة اليت ختص حوكمة الشركات مما يساعد تلك الدول على ترتيب لضعف و مواطن ا

سس حوكمة أو  تبين مبادرة القطاع اخلاص يف جمال وضع قواعدصالح التشريعي، و من التقومي هو دعم اإل
د على حوكمة الذي يؤكو  طار البنك الدويل العام للتنمية الشاملة،إعليه و ي يتفق مر الذاأل وهذاالشركات، 

لدويل،  ااخلاص، احمللي و  مهية القطاعأطار العام على ساسي يف التنمية، كما يؤكد اإلأالشركات كعامل 
  ساسية يف عملية التنمية.حد العناصر األأك

 قليمي:على المستوى اإل 

ة من خرى على رعاية جمموعبعض الوكاالت الدولية األ عقليمي ماملستوى اإلعمل البنك الدويل على 
جنبية، األو  حلقات النقاش اليت ختاطب املسؤولني احلكوميني، املشرعني، املنظمني، الشركات احمللية

                                                            
  .750-749، ص 2005س املال"، الدار اجلامعية، مصر، أعوملة ر راجعة الدولية و ، "امللطفي محدأمني السيد أ 1

 دارةمسؤوليات مجلس اإل

  العمل وفقا للمعلومات الكاملة.-1
  املعاملة العادلة للمسامهني.-2
  تطبيق املعايري األخالقية.-3
  عرض السياسات.-4
  احلكم املوضوعي املستقل.-5
 تاحة املعلومات.الوقت املناسب إل-6
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صالح إما خيص مجاع فيي متفق عليه باإلأىل ر إوكاالت التصنيف للمساعدة على الوصول املستثمرين و 
دف جتنب الوقوع يف األالشركات و وتنظيم    زمات.ذلك 

 :على المستوى العالمي 

دارة إرة قواعد التنمية على توسيع دائستوى العاملي عمل البنك الدويل ومنظمة التعاون اإلقتصادي و على امل
ية مذكرة التنمقتصادي و منظمة التعاون اإلاملنظمة. فقد وقع البنك الدويل و الشركات خارج نطاق دول 

  حوكمة الشركات.دارة و إ ية املنتدى الدويل لقواعداجل رعأذلك من و ، 1999 جوان عام 21 تفاهم يف يوم

مساعدة الدول ذات الدخول املنخفضة على حتسني املعايري اليت كان اهلدف الرئيسي للمنتدى هو 
حتمل لعدل و ا عمال واملساءلة وتشجيعتستخدمها يف حوكمة الشركات بتبين روح املغامرة يف جمال األ

ملساءلة من جهة اا تقوم على املشاركة من جهة، و أيرى ركز البنك الدويل على الشفافية و كما ياملسؤولية،  
  خرى.أ

لتقوية نظام احلوكمة  (ROSC) ىل وضع منوذجإخرى توصل البنك الدويل بعد التشاورات مع املنظمات األ
لضعف يف ايث يتيح فرصة تقومي نقاط القوة و النموذج حبقد صمم هذا ارة الشركات يف الدول النامية. و دإو 

عض املعايري املعرتف لتزام ببليه الدول يف اإلإهذا التقومي يساهم يف التقرير الذي وصلت سواق، و خمتلف األ
  ا دوليا.

وق حقعسار و سس حوكمة الشركات كل من اإلأن تتضمن قواعد و أمهية أكد البنك الدويل على ألقد 
  :1نأالتدقيق، حيث والشفافية يف نظم احملاسبة و لدائنني ا

  حقوق الدائنين:عسار و اإل -1

عسار اإل اليت تعمل يف جماللشركات، و عسار  جمموعة من القواعد املنصوص عليها مسبقا لتوفر نظم اإل
عسار للمقرضني اليت تنتج عن الشركة املعسرة. كما تتيح نظم اإلهيل، و أعادة التإو أعمليات التصفية و 

موال، فق األقراض يف صورة تدن يكون اإلأتشجيع على كثر دقة عن جممل املخاطر، و أاحلصول على تقرير 

                                                            
اخلروب والية قسنطينة"، مذكرة  EMOبرامهة كنزة،"دور التدقيق الداخلي يف تفعيل خوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة احملركات 1

  .32-31، ص 2014-2013قسنطينة، منتوري دارة مالية، جامعة إماجستري، قسم علوم التسيري، ختصص 
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يلة و السياسة، كما توجه املديرين لتخصيص املوارد القلألعالقات لقراض توجها إن يكون عملية أبدال من 
  بكفاءة.

  التدقيق:الشفافية في نظم المحاسبة و  -2

مل املسؤولية، ة، حتساسية هي الفعاليأربعة خصائص أسس البنك العاملي مفهومه حلوكمة الشركات على أ
تقدم يف قوائم مالية للشركة تكون شفافة و خرية اليت تسمح باحلصول على الشفافية، هذه األو  املشاركة

حيث يقوم البنك الدويل ، ROSC قواعدلتزام مبعايري و كجزء من التقارير اخلاصة مببادرة اإلو قتها املناسب، و 
  التدقيق يف عدد من الدول.لتزام مبعايري احملاسبة و مدى اإل تدقيقب

ا على يضأاليت تعترب عضوا يف جمموعة البنك الدويل، شجعت و ، IFC ن مؤسسة التمويل الدويلأكما 
سليمة  مبمارسة قواعد ن تقوم الشركات املستثمرة يف الدولةأتطبيق قواعد حوكمة الشركات، بشرط 

سهم ق الناشئة لألسواهذا ما تتطلبه األميم نظم داخلية مناسبة للرقابة وتقدمي التقارير، و تصللحوكمة، و 
 تقيس حدود اليتدارة، و عليه وضع البنك الدويل جمموعة من املؤشرات اليت تتعلق جبودة اإلوالسندات، و 

  دارة السوق.إدارة املوارد و إالفساد يف جمال 

  : مبادئ لجنة بازللثثالمطلب الا
نشرة بعنوان "حتسني احلوكمة املؤسسية  1999 شراف على البنوك يف شهر سبتمربرت جلنة بازل لإلصدأ

 رشاداتإتضمنت سبعة ) enhancing corporate governance for banking organizations( للبنوك"
  :1تتمثل يفو 

 وضع قيم العمل.سرتاتيجية و إهداف أول: بناء األ أاملبد  
 املساءلة.عزيز خطوط واضحة حول املسؤولية و تالثاين: وضع و  أاملبد  
 م.أالثالث: ضمان كون  أاملبد   عضاء اجمللس مؤهلني حسب وضعيا
 دارة العليا.شراف مالئم من اإلإن هناك أضمان الرابع:  أاملبد  
 جيون.اخلار الداخليون و  من العمل الذي يقوم به املدققون ستفادة الفعالةاخلامس: اإل أاملبد  

                                                            
"، جملة -إفريقيا دراسة حالة دول مشال–حبار عبد الرزاق،"اإللتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل إلرساء احلوكمة يف القطاع املصريف العريب 1

  .86، ص 7إقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد 
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 حمليط من اخالقية للبنك و ت متشكلة من القيم األآساليب املكافأالسادس: ضمان كون  أاملبد
  سرتاتيجي له.اإلو الرقايب 

 منط شفاف.سلوب و أالسري حبوكمة الشركات يف البنك وفق السابع: العمل و  أاملبد  

وقت تشكل يف نفس الالتنمية، و ليها منظمة التعاون اإلقتصادي و إنتهت إاليت تعد مكملة للمبادئ و   
ا جلنة بازل يف االعوامأوراق العمل اليت متداد ألإ فيما يتعلق مببادئ ادارة  1999، 1998، 1997 صدر

)، 1998 سبتمرب( نظمة الرقابة الداخلية يف املنظمات املصرفيةأطار إ)، 1997 سبتمرب( سعار الفائدةأخماطر 

. 1)1999 جويلية(دارة املخاطرة االئتمانية إمبادئ و ) 1998(سبتمرب  تعزيز درجة الشفافية يف املصارفو 

ى قد نشطت هذه اللجنة للحصول علالبنكي، و شراف كجزء من اجلهود املستمرة للتطرق ملواضيع اإل
جل تسريع ممارسات أ شرايف منإصدار توجيه إاليت متثلت يف عضائها وغريهم، و أشرافية اجملمعة من اخلربة اإل

مل ذا مل تكن احلوكمة املؤسسية تعإشراف بشكل جيد يعمل اإلن أمعقولة، حيث ال ميكن منة و آبنكية 
ن املشرفني يف البنوك هلم مصلحة قوية يف ضمان وجود حوكمة إطار املخطط هلا. وبالتايل فحسب اإل

ة لللمساء شرافية تشدد على ضرورة وجود املستويات املناسبةة اإلاخلرب سسية فعالة يف كل منظمة بنكية، و مؤ 
  2رصدة يف كل بنك.فحص األو 

ا و صدرت جلنأكما     2006 سنةيف فرباير و  2005 عماهلا السابقة عامأة بازل نسخة معدلة من توصيا

  :3تتمثل يفتضمن مبادئ احلوكمة يف املصارف و صدرت نسخة حمدثة يأ

 ا،عضاء جملس اإلأن يكون أول: ينبغي األ أاملبد      دارة مؤهلني حسب املناصب اليت يشغلو
م على احلكم السليم بشإضافة إلديهم فهم واضح عن دورهم يف حوكمة الشركات، و   نأىل قدر
  البنك. لعماأ
 اتيجية للبنك سرت هداف اإلشراف على األاإلغي على جملس املديرين املصادقة و الثاين: ينب أاملبد

  قيمه.على و 

                                                            
  .75، ص مرجع سابق ومحد عبد احلسني راضي، حاكم حمسن حممد1
سات معايري التنمية املستدامة دراسة بعض املؤسال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ و فاتح غالب، "تطور دور وظيفة التدقيق يف جم2

سطيف، اس فرحات عبسرتاتيجية للتنمية املستدامة، جامعة عمال اإلدارة األإقتصادية، ختصص الصناعية"، مذكرة ماجستري، العلوم اإل
  .41، ص 2010-2011

  .87-86عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص  حبار3
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 ة.لملساءاعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية و ت: ينبغي على جملس املديرين وضع و الثالث أاملبد  
 اته.سدارة العليا يوافق سياشراف مالئم من اإلإالرابع: على اجمللس ضمان  أاملبد  
 فة ا وظيم مال اليت تقو عستعمال األإدارة العليا فعليا، اإلاخلامس: ينبغي على اجمللس و  أاملبد

  ائف الرقابة الداخلية.ظو اخلارجيني و  املدقينيو  التدقيق الداخلية
 سات ست مع ثقافة املؤ آسياسات املكافعلى البنك ضمان مالئمة ممارسات و السادس:  أاملبد

  كذلك مع حميط الرقابة.جل، و سرتاتيجية طويلة األهداف اإلمع األاملصرفية و 
 سلوب شفاف.أدارة البنك وفق إينبغي السابع:  أاملبد  
 لتزام دارة العليا فهم اهليكل التشغيلي للبنك من خالل مدى اإلالثامن: ينبغي على جملس اإل أاملبد 

  بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.

 2006 وصياتتاملصرفية يف التوصيات السابقة و  ن مبادئ حتسني حوكمة الشركات باملؤسساتأنالحظ   

ة من حيث  خرية ات األىل ان التوصيإضافة إ، أجوهر كل مبدولكن معززة يف لب و  أنطالقة كل مبدإمتشا
تعرض هلا البنك، على ن يأاملتعلق باملخاطر التشغيلية اليت ميكن الثامن الذي يعترب جديد و  أجاءت باملبد

وء تقدير اليت نتجت عن سو  خرىاأل الشركاتت اليت حصلت يف البنوك و يارااإلو  فالساتعتبار اإلإ
  ختالس، التدليس، الغش يف القوائم املالية).ر التشغيلية (اإلاملخاط
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الفصلخاتمة 
 الفضائح املاليةو زمات خرين، الذي كان سببه األهتمام مبفهوم حوكمة الشركات خاصة يف العقدين األمت اإل

داري واملايل إىل الفساد اإليرجع مريكية و خاصة اليت مست كربيات الشركات األقتصادية و يارات اإلاإلو 
اإلشراف وإستخدام األساليب احملاسبية غري السليمة كان هدفها تضليل وسوء اإلدارة وكذلك نقص الرقابة و 

ك إنعدام الثقة كذلسهم و مستخدمي القوائم املالية، كل هذه التغريات نتج عنها تضرر كبري مس محلة األ
 بالشركات من قبل املستثمرين احملتملني.

موعة ار جمصدإىل إالتنمية قتصادي و جل مواجهة خمتلف مظاهر الفساد سارعت منظمة التعاون اإلأمن 
امل تبعها معظم دول العإمع هذه املتغريات و لتتالئم  2004قامت بتحيينها سنة و  1999من املبادئ سنة 

  .2009كان سنة الذي  ميثاق احلكم الراشد  أصدرتمن بينها اجلزائر اليت  صدار مدونة ميثاقإىل إ

دف  طراف ذات حتقيق مصاحل خمتلف األداء الشركة و أىل رفع من إلتحقيق مبادئ حوكمة الشركات اليت 
شفافية الو  احفصاإلضفاء املصداقية و إىل إضافة خل، باإلإبنوك،...و  مستثمرينسهم و العالقة من محلة األ

رضية أتوفر  خرى خارجية اليتأليات داخلية و آهداف تعتمد على لتحقيق هذه األاملعلومات املالية، و  على
  ليات اخلارجية التدقيق اخلارجي.حلوكمة جيدة من بني اآل

ودة املعلومات حتسني جلالزمة ملكافحة الفساد وسوء اإلدارة و حيث يعترب التدقيق اخلارجي من الوسائل ا
د على إختاذ يساعمحلة األسهم و  كطرف ثالث بني كل من اإلدارة و الرقابة، كما يعتربو شراف للقيام باإل

  قرارات اإلستثمار من خالل املصادقة على القوائم املالية.
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  مقدمة الفصل
 لكية بنيفصل امل تعددت أشكاهلا القانونية وجبو تعقد هياكلها التنظيمية كرب حجم الشركات و   مع 

ىل حتقيق إة دار طراف الشركة كسعي اإلأنتج عن ذلك تضارب املصاحل بني خمتلف  حيث، دارةاإلو  املالك
رفات لية رقابية حلماية حقوق املالك ومراقية تصآوجود نفعتها على حساب املالك، مما نتج عنه ضرورة م

عتماد عليها ذلك حىت يتمكن اإلدارة، و ن طرف اإلي القوائم املالية املعدة ماملديرين ومنح الثقة ملستخدم
  تمثلت هذه اآللية يف التدقيق اخلارجي.، فالتمويليةستثمارية و ختاذ القرارات اإلإيف 

تلف ستغناء عنها يف تزويد خماإلىل مهنة التدقيق اخلارجي حتمية ال ميكن إصبحت احلاجة أمن هنا و 
بداء إى صبح دور املدقق اخلارجي ال يقتصر علأوثوقة، حيث املشركة باملعلومات ذات املصداقية و طراف الأ

رارات صحيحة ختاذ قإستشارية تساعد الشركة على إىل تقدمي خدمات إمتد إمنا إي حول القوائم املالية و أالر 
    .القانونيةجتماعية و اإلقتصادية و اإل تهاتناسب بيئو 

ا الشركةالعمل ةيف احلكم على سالممهية التدقيق اخلارجي أتكمن عليه و   مدى خلوها و  يات اليت تقوم 
ة للشركة، الداخليلومات ملختلف األطراف اخلارجية و ضافة إىل إيصال املعباإل التالعباتخطاء و من األ
ملفاهيم اليت تعترب  اعتمد على جمموعة من الفروض و يجتماعية ه من العلوم اإلري كغ  التدقيق اخلارجي وبإعتبار
  جوة.ىل النتيجة املر إمجلة من اخلطوات للوصول  يتبع نهأكما   للغاية اليت أنشأ من أجله، كقاعدة

  ىل املباحث التالية:إمما سبق ميكن تقسيم هذا الفصل و 

  طار املفاهيمي للتدقيق اإل ول:المبحث األ

  تدقيق اخلارجي الخصائص  المبحث الثاني:

  اخلارجيجراءات تنفيذ التدقيق إ المبحث الثالث:
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  تدقيقلل يمفاهيمطار الاإلول: المبحث األ
الغش و  طاءطراف الشركة، وذلك إلكتشاف األخأمهيته بالنسبة ملختلف لقد تطور مفهوم التدقيق نظرا أل 
  .كما يساعد على إختاذ القراراتي محاية أصول الشركة  أكذلك التصرفات غري القانونية و 

ة الداخلية، ا املدقق بفحص القوائم املالية وتقييم نظام الرقابيعترب التدقيق عملية منتظمة يقوم من خالهل 
أجل القيام  منذلك و نقصد بالتدقيق هنا التدقيق اخلارجي الذي يقوم به شخص مستقل عن الشركة و 

ته إىل األطراف ل نتائج مهمتوصيو  مدى مطابقتها للواقعدية لتسجيل األحداث اإلقتصادية و بدراسة إنتقا
  .املعنية

  ول: لمحة تاريخية عن التدقيقالمطلب األ   
ول الشركات ىل عصر دخإالتدقيق يف املعىن احلديث يعود ىل العصور الوسطى و إيعود صل التدقيق أ  

 شكله البسيط يعود التدقيق يفر التدقيق مع تطور تلك الصناعة و تطو ىل حيز الوجود و إالصناعية الكربى 
قوم يخص ىل شإن يعهد أصبح من الضروري أنه أساسي حيث أىل التطور يف النظام احملاسيب بشكل إ

 ن قدامى املصريني كانوا يقومونأخر. حيث آى شخص إستغالل املوارد املتاحة لدبالتحقق من حسن 
شخاص بعملية التدقيق ملا قام به هؤالء األخر آيقوم شخص موال الواردة، و تسجيل األلبتعيني شخصني 

نتهاء سالمة احلسابات العامة بعد اإللتدقيق وحفظ قدامى اليونان كانوا يعينوا موظف لما أجيل. من تس
ني الشخص املسؤول عن املصروفات من عملية التسجيل، كذلك الرومان قاموا بوضع نظام يفصل ب

 مشتقة من الكلمة الالتينية Audit  ن كلمة التدقيقأ عليه جندو  1الشخص املسؤول عن املقبوضات.و 

Audire   من هنا فالتدقيق عبارة عن فحصو إستماع من أجل التقييم. و عليه فه، و معناها يستمعو 
  .2تقييم األعمال املنجزة فعلياإىل إنتقادي يهدف 

  

  

  

                                                            
، 2006وىل، األ الطباعة، عمان، الطبعة، دار املسرية للنشر والتوزيع و "-الناحية النظرية–"تدقيق احلسابات املعاصر ارنة، طغسان فالح امل1

  .13ص 
2Howard-F Stettler, « Audit : Principes et Méthodes Général », Edition Publi-Union, Paris, 1976, p 55. 
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ا التدقيق فيما يلي:أنلخص و      هم املراحل اليت مر 

  1900قبل سنة ولى: المرحلة األ

تم خاصة جبعلى سلطات الدولة و  البدايةقتصرت احملاسبة يف إ   رد املخزون املشروعات العائلية اليت كانت 
ىل إ اهلدف منها هو الوصولة عدة مرات يف الفرتة الواحدة، و السلعي، حيث تكون هذه العملية متكرر 

  .1و غش بالدفاترأي تالعب أمنع الدقة و 

ته ملعرفة ستعمال جتربإستماع، من خالل املدقق من صحة احلسابات عن طريق اإل حتققذلك عن طريق و   
  عمال فالحتهم.أراضي حىت يراقبوا كانت هذه العملية يستعملها مالك األه، و دقة ما يسمع

نفصال امللكية بني إي التمهيد للثورة الصناعية، فنتج عنها أروبا أر النشاط التجاري يف انتشإبسبب و   
ا و إالشركة و    ىل املدققني.إزدادت احلاجة إ يلبالتادار

يق احملاسبة نتشار تطبإىل سهولة وتبسيط و إدت أنظرية القيد املزدوج مما يف هذه املرحلة كما ظهرت    
ل مجيع يشم عليه يف هذه املرحلة كان التدقيق تفصيليو  2التدقيق.بالتايل تطور مهنة احملاسبة و و  التدقيقو 

ا الشركة مهما كان حجمها   .خطاءاألو ش كتشاف الغإىل إيهدف و  العمليات اليت تقوم 

  1940لى سنة إ 1905 : من سنةالمرحلة الثانية

نفصال التام إلاكبرية احلجم نسبيا وذات العمليات الكثرية، و متيزت هذه املرحلة بظهور شركات املسامهة    
ركات خاصة بعد ظهور قانون الشمواهلم، و أىل من حيافظ على إحاجة هذه الشركات دارة و اإلبني امللكية و 

عد بدقيق شركات املسامهة. و تعتماد مدققي احلسابات لإالذي نص على ضرورة  1862 يف بريطانيا سنة
  .3صبح التدقيق كمهنة مهمةأظهور هذا القانون 

                                                            
  .14، ص 1997النشر، بريوت، الطبعة الرابعة، ، دار النهضة العربية للطباعة و جراءات"إ"املراجعة معايري و ، إشتيوي دريس عبد السالمإ 1
، ص 2010وىل، التوزيع، عمان، الطبعة األ"، مكتبة اجملمع العريب للنشر و )1لؤي حممد وديان، "تدقيق احلسابات (سامي حممد الوقاد و 2

17.  
ديثة، الدولية"، مؤسسة الوراق للخدمات احلمريكية و ساسيات التدقيق يف ظل املعايري األأ، "القاضي يوسف حسنيو  أمحد دحدوححسني 3

  .2، ص 1999وىل، عمان، الطبعة األ
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 بورصة وول سرتيت يارإقبل  مقاضاة املدققنيالغش مت خطاء و كتشاف األإنتيجة ملسؤوليات التدقيق يف و 

"wall Street"  املدقق ذلك لزيادة مسؤوليات و  1933وراق املالية سنة فأصدر قانون األ، 1929سنة
يات املدقق افق بني كل من مسؤولىل البحث عن معايري تعمل على خلق التو إدى أ نظرا لذلكوإلتزاماته، و 

 التدقيق معايري )AICPA(مريكي للمحاسبيني القانونيني اجملمع األصدر أ، فمستخدمي القوائم املاليةو 
إمنا بدأ و  تدقيق على إكتشاف اخلطأ والغشلكن مع إصدار هذه العايري مل تقتصر مهنة الاملقبولة عموما، و 

  اإلهتمام بالرقابة الداخلية. 

  2002 الى سنة 1940 : من سنةالمرحلة الثالثة

عتمادا  إنظمة الرقابة الداخلية من طرف املدقق أعتمدت على أالشركات الكربى و ه املرحلة ظهرت يف هذ  
حصائية عينات اإلسلوب الأستخدام إي أختياري عتماد على التدقيق اإلكذلك اإل، و كبريا يف عملية التدقيق

ي أداء الر بإدقيق هو ساسي للتصبح اهلدف األأ. كما ىل نتائج التدقيق الداخليإبالرجوع  يف عملية التدقيق
  .1ائج املسجلةالنت متثيل املركز املالية للشركة و متها يفمدى سالايد حول القوائم املالية و الفين احمل

مما محل ، 1997 زمة جنوب شرق آسيا سنةأقتصادية منها أزمات مالية و أحيث ظهرت يف هذه الفرتة 
عقبت أ. كما ةستمرارية نشاط الشركإبىل املسؤوليات السابقة مسؤولية التنبؤ إضافة املدقق اخلارجي باإل

الذي نتج عنها الفساد املايل  2001نرون يف سنة أشركة ندرسون و أثر آهذه األزمة فضيحة مكتب التدقيق 
  اإللتزام مبعايري أخالقيات املهنة.ىل إداري مما دفع مبهنة التدقيق اإلو 

  حتى اآلن 2002 المرحلة الثالثة: من سنة

لزم أ، 2002 سنة sarbanes-oxleyصدار قانون إمريكي، مت قتصاد األمست اإلخفاقات اليت بسبب اإل
ها مراقبة تشكيل هيئة رقابية مهمتمة، حيث ينص هذا القانون على عتماد سياسات رقابية صار إالشركات 

كذلك دقيق و إنشاء جلنة توجوب قوائم املالية للشركات العامة، و داء املدققني القانونيني الذين يدققون الأ
صدار ضمن التقارير املالية السنوية تقرير الرقابة الداخلية، كما يقوم املدقق اخلارجي إدارة الشركة إعلى 

دارة حول بل اإلكيدات املقدمة من قأيضاح ما تتضمنه التستخدامه إلإكيدات يتم أبتقدمي تقرير فحص الت

                                                            
أيب بكر امعة وراه، ختصص: تسيري، جطروحة دكتأيعقوب ولد الشيخ حممد ولد امحد يورة، "التدقيق احملاسيب يف املؤسسات العمومية"، 1

  .5، ص 2015-2014تلمسان، بلقايد 
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فصاح لب منها اإلن تطأمريكية هيئة سوق املال األ تما بالنسبة لشركات املسامهة فطالبأالرقابة الداخلية، 
    1عن قواعد السلوك املهين اليت تتبناها الشركة.

  يوضح التطور التارخيي للتدقيق:) II-1( اجلدول رقمو 

  التطور التارخيي للتدقيق :)II-1( الجدول رقم

  هداف التدقيقأ  المدقق  مر بالتدقيقاآل  ةالفتر 
شخص مهين يف احملاسبة املسامهنياحلكومة و  م1900 قبل سنة

  و القانونأ
  كيد مصداقية امليزانيةأتجتنب و 

شخص مهين يف التدقيق املسامهنياحلكومة و  م1940ىل إم 1905من 
  احملاسبةو 

كيد أتخطاء و األجتنب الغش و 
  مصداقية القوائم املالية التارخيية

خرى   احلكومة، اهليئات األ م2002ىل إم 1940من 
  مسامهنيو 

شخص مهين يف التدقيق
  احملاسبةو 

عدالة القوائم الشهادة على صدق و 
وعية ى نعلوالشهادة املالية التارخيية 

ري حرتام املعايإنظام الرقابة الداخلية و 
  احملاسبية

خرى   احلكومة، اهليئات األ نحىت اآل 2002من 
  مسامهنيو 

شخص مهين يف التدقيق
  ستشارةاإلو  وحماسبة

الصورة الصادقة ة على الشهاد
 نوعية الرقابة الداخلية يفللحسابات و 

 حرتام املعايري ضد الغش املايلإظل 
  التاكيداتفحص صدار تقرير وإ

Source :Lionel collins et Gerard vallin , « Audit et Contrôle Interne- aspects, financiers, 
aris, 1992, p 01.Pedition, dalloz,  eme, 4 » -opérationnels et stratégiques 

املتعلق بقانون  31/12/1969 املؤرخ يف 107-69 مر رقمىل األإما يف اجلزائر، يعود تنظيم مهنة التدقيق أ  
يط التخطو          الوزير املكلف باملالية  "يعني: 2على ما يلي 39 الذي نص يف مادته، 1970 املالية لسنة

و أالصناعي  الطابعاملؤسسات العمومية ذات ق اخلارجي) يف الشركات الوطنية و دقملحمافظي احلسابات (ا

                                                            
ة اوكسلي) يف رفع كفاءة مهنة التدقيق اخلارجي"، جملة االدار -علي حسني الدوغجي وأسامة عبد املنعم سيد علي، "دور قانون (ساربينز1

  .9-8، ص 2011، 86واإلقتصاد، جامعة املستنصرية، العراق، العدد 
يتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1969املوافق  1389شوال  22املؤرخ يف  69/107الرمسية للجمهورية اجلزائرية، أمر رقم اجلريدة 2

   .1802، ص 110، العدد 1970
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ا و أمني مالتجاري بقصد ت م، كما جيوز له اخلصو صول و حتليل الوضع اخلاص باألشروعية وصحة حسابا
  س ماهلا." أتعيني حمافظي احلسابات يف الشركات اليت متلك الدولة حصة من ر 

س ماهلا أر  نماملؤسسات اليت متلك الدولة حصة املدقق يف املؤسسات العمومية و ن أمما سبق ميكن القول 
ك متاشيا مع النظام ذلعبارة عن موظف خيضع يف تعيينه وترسيمه ومنحه وترقيته لقوانني الدولة، و  هو
اسيب  النظام احملوبة التحكم يفصعرتفاع عدد املؤسسات العمومية و إبعد شرتاكي السائد يف هذه الفرتة. و اإل

فعالة ليات رقابية آع ىل وضإغياب الكوادر اليت تنتج املعلومة، مما دفع باملشرع اجلزائري وضعف التسيري و 
املؤرخ  05-80 نشات جملس احملاسبة مبقتضى القانونأ، فسوء التسيريو  املضللةحتد من املعلومات اخلاطئة و 

احملاسبة يراقب خمتلف احلسابات اليت تتضمن : "جملس 1أن ىلإ 5 الذي نص يف املادةو  01/03/1980 يف
و بعد أ جائيةفذلك بصفة و  هانزاهتوصحتها و  يتحقق من دقتهالية واحلسابية و جمموع العمليات املا

ابة على طار الرقإقضائية جمللس احملاسبة يف و دارية إختصاصات إهذا القانون  عطىحيث أ، شعار."اإل
  املؤسسات العمومية.

اية الثمانينات فراغا و ىل غايإ 1969 من سنةلقد عرفت مهنة التدقيق  حتكار إغيابا كبريين بسبب ة 
سات صالحيات كثرية للرقابة على املؤسعطاء جملس احملاسبة دورا كبريا و إقتصادي و الدولة للنشاط اإل

صادية قتللمؤسسات اإل املتعلق بالقانون التوجيهي 01-88 القانون 1988 يف سنةن صدر أىل إالعمومية، 
بحت خاضعة صأستقالليتها املالية و إنالت خرية من القيود املفروضة عليها و ي حترر هذه األأالعمومية 

ا و التو  فالسصبحت معرضة لإلأحكام القانون التجاري و أل ملصادقة عليها اصفية، مما تطلب تدقيق حسابا
    .2اسبينياخلرباء احملطراف خمتصني كمحافظي احلسابات و أمن قبل 

ق ي شخص تتوفر فيه شروط ممارستها له احلأمبعىن  ،صبحت مهنة التدقيق مهنة حرةأ 1991 يف سنةو 
ا، و باإل حملاسب او حمافظ احلسابات املنظم ملهنة اخلبري احملاسيب و  08-90 ذلك مبقتضى القانونلتحاق 

صف املت بيحتت هيئة مستقلة مس مت جتميعهاهذه املهن الثالث و . 1991 فريلأ 27املعتمد املؤرخ يف 

                                                            
وظيفة يتعلق مبمارسة  01/03/8019املوافق  4001 ربيع الثاين 14املؤرخ يف  80/05رقم  القانوناجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1

   .338، ص10، العدد  املراقبة من طرف جملس احملاسبة

اسيب حملعمورة مجال، "ضرورة إصالح مهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر وتكييفها مع املعايري الدولية للمراجعة"، امللتقى الدويل حول: النظام ا 2
، ص 2011ديسمرب  14-13، يومي -البليدة–جعة، جامعة سعد دحلب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمرا

6.  
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ستقاللية تتميز باإل صبحت هذه املهنأافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين. حمالوطين للخرباء احملاسبني و 
  احلياد.و 

ملتعلق باملهن اخلبري احملاسيب وحمافظ ا 01-10 القانوناملتمثل يف و  2010 جوان 29 قانون صدر يفخر آو 
، 11-07 وناليت متثلت يف القانصالحات احملاسبية و املعتمد، الذي جاء نتيجة لإلاحملاسب احلسابات و 

   كذلك تكييف هذه املهن مع املعايري الدولية للتدقيق.و 

  : تعريف التدقيقالثاني المطلب		
  هم التعاريف:أهناك عدة تعاريف للتدقيق، سنحاول تقدمي 

  ول:التعريف األ

عملية هو كما يلي: " American Accounting Associator (AAA) مريكيةمجعية احملاسبة األ هعرفت
ها بطريقة موضوعية تقييمقتصادية، و حداث اإلمنظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األ

طراف ىل األإكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك ألغرض الت
  1املستفيدة."

  التعريف الثاني:

كذا جالت احملاسبية و السنتقادية للقوائم املالية اخلتامية من خالل فحص مجيع الدفاتر و إعملية التدقيق هو:"
ي أبداء ر إهي عملية متكن املدقق من ئم املالية للواقع الفعلي هلا، و التحقق من مدى مطابقة عناصر القوا

املبادئ احملاسبية  لتزام بتطبيقمدى اإلمركز املايل احلقيقي هلا و لفين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية ل
  2التعارف عليها."

  التعريف الثالث:

                                                            
املعايري و  عليها ليات التطبيق وفقا للمعايري املتعارفآساسية و املفاهيم األ –اخلارجية  عبد الوهاب نصر علي، "املراجعةحممد مسري الصبان و 1

  .06، ص 2002"، الدار اجلامعية، االسكندرية، -الدولية
  .01، ص 2003تدقيق احلسابات"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طواهر ومسعود صديقي،" املراجعة و  حممد التهامي2
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احلسابات املؤهل  مدقق يقومساليب اليت بواسطتها األالتدقيق هو "جمموعة من املبادئ واملعايري والقواعد و 
ر والسجالت املثبتة يف املستندات والدفاتات البياننظمة الرقابة الداخلية، و نتقادي منظم ألإجراء فحص إب
دف للشركة، و  القوائم املاليةو  لشركة ي فين حمايد يف القوائم املالية اخلتامية املعدة من قبل اأبداء ر إذلك 

اية السنة املالية، لبيان مدى تعبري تلك القوائم عن نتيجة  و خسارة للسنة أ عمال الشركة من ربحأيف 
اية تلك السنة."و ة املنتهية املالي   1عن املركز املايل هلا يف 

  التعريف الرابع:

قل، من مستسلوب منظم من طرف مهين مؤهل و أعتماد على ذلك باإلالتدقيق هو فحص تقين صارم و 
على ملالية املقدمة من طرف الشركة، و مصداقية املعلومات ادلة تبني نوعية و أي معتمد على أعطاء ر إجل أ

ا و  باملعايريلتزام إمدى  متثيل هذه للشركة و  ى سالمة الوضعية املليةذلك ملعرفة مدواملبادئ احملاسبية املعلوم 
 2املعلومات للصورة الصادقة هلا.

  التعريف الخامس:

ثبات املرتبطة بالعمليات الدالة على دلة اإلنتقادي ألإ"فحص : 3نهأب Friédérich et autres كما عرفه
 تساق هذهإي فين حمايد حول مدى أبداء ر إجل أيقوم به شخص مهين من و  قتصادية،حداث اإلاأل

  .عايري املقررة"املالعمليات مع 

  التعريف السادس:

مستقل، و  نتقادي يقوم به شخص مهينإهو فحص ": 4نهأالتدقيق ب  Bénédict.G et Keravel.Rيعرف
ة، لسنوية املقدمة من طرف الشركامصداقية احلسابات أيه حول صحة و بداء ر إجل أخارجي عن الشركة من 

 ."ن تعطي الصورة الصادقة لنتيجة العمليات املاليةأخرية جيب هذه األو 

                                                            
، ص 2002وىل، عة األردن، الطبالصناعية"، دائرة املكتبة الوطنية، األحلسابات يف املشروعات التجارية و عبد الكرمي علي الرحمي، "تدقيق ا1

01.  
2Lionnel Collins et Gerard Vallin,op-cit,  p 21. 

», DSCG  2009-: Manuel et applications 2008 Comptabilité et audit , « Micheline Friédérich et autres3

4, Editions Foucher, France, 2007, p 441.   
 1990, p 7.Editions Foucher, Paris,  », Evaluation du contrôle interne Bénédict.G et Keravel.R, «4 



                        الفصل الثاني                                                        اإلطار العام للتدقيق الخارجي

100 
 

اسبية داة تقوم على فحص البيانات والسجالت احملأن التدقيق أمن خالل التعريفات السابقة ميكن القول   
عليها من  احلكماملايل للشركة، و ها عن املركز تعبري كد من صحة وسالمة العمليات املسجلة ومدى أالتو 

ساسية أناصر ستخالص ثالثة عإنه من جممل هذه التعاريف ميكن إالتقرير عنها، لذلك فخالل التحقق مث 
  : 1يرتكز عليها التدقيق هي

 هابويبتليلها و وحت سالمتها اليت مت تسجيلهاالتأكد من صحة قياس العمليات و يقصد به الفحص: و  -1
قرائن دلة و أىل إهذا بالرجوع ، و أي فحص القياس احلسايب للعمليات املالية اخلاصة بالنشاط احملدد للشركة

   .باتثاإل

ة مكانية احلكم على صالحية القوائم املالية اخلتامية كتعبري سليم لنتيجإالتحقق: يقصد بالتحقق  -2
يث كل من الفحص ح .تلك الفرتةاية يف ايل كداللة على وضعها املعن فرتة مالية معينة، و  عمال الشركةأ
ياس للمعامالت ذا كانت عمليات القإيه فيما أبداء ر إالتحقق وظيفتان مرتابطتان بقصد متكني املدقق من و 

  مركزها املايل.أعمال الشركة و ثبات صورة عادلة لنتيجة إىل إفضت أاملالية 

خمتلف اجلهات  ىلإقدم يالذي املنتج النهائي لعملية التدقيق و مبثابة التقرير ي: يعد أداء الر إبالتقارير و  -3
لى طراف اخلارجية كشهادة عو األأ ف داخل الشركةطرااملستفيدة من املعلومات حمل التدقيق، سواء األ

يث تصويرها يه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل من حأحيث يبني فيه املدقق ر  مصداقية هذه املعلومات.
ا.ومدى سالمة و  املايل للشركة  للمركز   عدالة العمليات املتضمنة 

  ستنتاج التعريف التايل:إمن التعاريف السابقة ميكن و   

 يسلوب منهجإعتماد أذلك بنتقادي من قبل شخص  مهين مؤهل ومستقل، و إالتدقيق هو فحص 
 الداخلية ومصداقية املعلوماتبة ي فين حمايد حول مدى فعالية نظام الرقاأعطاء ر إجل أموضوعي من و 

  مدى متثيلها للمركز املايل للشركة.املتضمنة يف القوائم املالية و 

                                                            
، لطبعة األوىل، عمانا ،دار الرواد للنشر والتوزيع"، تدقيق احلسابات يف ظل البيئة اإللكرتونية وإقتصاد املعرفة، "مصطفى يوسف كايف1

  .18، ص 2014
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  أهميته: أهداف التدقيق و ثالثالمطلب ال

 هداف التدقيقأ: الفرع األول
اإلعتماد كيد و أالفحص أو التتدقيق تطورا ملحوظا يف أهدافها ومدى التحقق و لقد صاحب تطور مهنة ال

  دقيق.هداف التأميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول الذي يبني تطور الداخلية، و على نظام الرقابة 

  هداف التدقيقأتطور ): II-2( الجدول رقم

  أهمية الرقابة الداخلية  مدى التحقق او الفحص  الهدف من الفحص  الفترة
اف الغش واألخطاء             إكتش   1905ما قبل سنة

  اإلختالسو 
اإلختبارات تفصيل بعض 
  مبدئي

  غري مهمة 

فوإكتشاديد عدالة املركز املايلحت  1933حىت  1905سنةمن
  األخطاءالغش و 

  درجة اإلهتمام بسيطة  إختباري تفصيليفحص 

افوإكتشديد عدالة املركز املايلحت  1940حىت  1933سنةمن
  األخطاءالغش و 

  بداية اإلهتمام  إختباري

افوإكتش حتديد عدالة املركز املايل  1960حىت  1940سنةمن
  خطاءاألالغش و 

  جوهريإهتمام قوي و   إختباري 

فية ومصداقية القوائمالتاكد من شفا  2002حىت   1960سنةمن
  عدالة مركزها املايلاملالية و 

أمهية جوهرية للبدء بعملية   إختباري
  التدقيق

ل،اتقييم نتائج األعممراقبة اخلطط، و   نحىت اآل 2002من سنة
  ريهاغحتقيق الرفاهية اإلجتماعية و 

ا فعاليتها و   ختباريإ   كفاء

  .18غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص المصدر: 

طور ما هو جدير بالذكر أن تك تطور يف أهداف مهنة التدقيق، و من اجلدول السابق نستخلص أن هناو 
يف قضية خليج  Lopase لعل العبارة املشهورة للقاضيو ق تعود إىل القضاء اإلجنليزي، أهداف التدقي

فاء ليس كلب ذا حاسة شم قوية إلقتف فيها املدقق بأنه:"كلب حراسة و اليت وصو  1896 قطان يف سنةاأل
 آثار اجملرمني."



                        الفصل الثاني                                                        اإلطار العام للتدقيق الخارجي

102 
 

ساسي للتدقيق ليس إكتشاف الغش واخلطأ وإمنا يظهر اخلطأ تشري العبارة السابقة إىل أن اهلدف األو 
  1قيام املدقق مبهمته. الغش عندو 

  :2احلديثة املتطورة مهاموعتني أساسيتني مها التقليدية و ميكن حتديد أهداف التدقيق مبجو 

  تنقسم بدورها إىل نوعني:و  تقليدية:هداف أ -1

  هداف رئيسية:أ -1-1

  ليها.مدى اإلعتماد عات احملاسبية املثبتة بالدفاتر و صدق البيانالتحقق من مدى صحة ودقة و  -

  إبداء الرأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل. -

  أهداف ثانوية (فرعية): -1-2

  السجالت من أخطاء أو غش أو التالعب يف احلسابات.إكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و  -

  .إجراءات حتول دون ذلكالغش بوضع ضوابط و تقليل فرص إرتكاب األخطاء و  -

  ستقبال.مدارة على تقرير مدقق احلسابات ورسم السياسات اإلدارية وإختاذ القرارات حاضرا أو إعتماد اإل -

م.طمأنة مستخدمي القوائم املالية و  -   متكينهم من إختاذ قرارات مناسبة إلستثمارا

  ء اإلستثمارات للهيئات احلكومية مبساعدة املدقق.ىملتقدمي التقارير املختلفة و  -

  أهداف حديثة متطورة: -2

ا و  -   رق معاجلتها.طمراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد اإلحنرافات وأسبا

  عمال وفقا لألهداف املوسومة.تقييم نتائج األ -

  حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط. -

                                                            
، 2012وىل، لطبعة األا التوزيع، عمان،للتدقيق"، دار صفاء للنشر و  كيد وفقا للمعايري الدوليةأالتدخل اىل التدقيق و املحلمي مجعة،" محدأ1

  .34ص 
  .24-23مرجع سابق، ص )"، 1"تدقيق احلسابات (لؤي حممد وديان، سامي حممد الوقاد و 2
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  من الرفاهية ألفراد اجملتمع.حتقيق أقصى قدر ممكن  -

ة اليت مت اليت ميكن أن يطلق عليها األهداف العاماإلضافة إىل األهداف التقليدية واحلديثة للتدقيق و ب  
  هي:اف ميدانية على املدقق حتقيقها و التطرق إليها، هناك أهد

   عرض القوائم المالية: -1

بادئ ملاة تقيدت مبا تنص عليه املعايري و لشركلتحقيق هدف عرض القوائم املالية هو التحقق من أن ا
والتطرق  كذلك التأكد من أن كل عناصر القوائم املالية قد مت تبويبهااحملاسبية املتعارف عليها وبشكل عام، و 

خرى. أىل قياس مدى ثبات هذه الطرق من فرتة زمنية إاحملاسبية املتبناة من قبلها، و  السياساتإىل الطرق و 
  صداقيتها.مالقوائم للواقع الفعلي للمؤسسة و قق على التقرير حول مدى متثيل هذه مما جيرب املد

  صحة العمليات المالية:شرعية و  -2

صحة العمليات املالية من املدقق ضرورة التحقق من أن كل العمليات يتطلب هدف التحقق من شرعية و 
ت الشركة إلتزاماو املالية املسجلة بالدفاتر خالل الفرتة تعكس بشكل صحيح وفعال التغريات يف موارد 

ول يساعد على صحة العمليات يتضمن هدفني فرعني، اهلدف األوالتحقق من شرعية و خالل هذه الفرتة، 
د للرقابة ة بنظام جيمدعمذه العمليات جيب أن تكون مؤيدة و صحة العمليات فإن هعية و التحقق من شر 

ه بالنسبة تقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول بسؤولية املدقق املتعلقة بدراسة و من هنا كانت مالداخلية، و 
يساعد  اخليةلرقابة الدتقييم نظام ايات املالية املسجلة بالدفاتر، وذلك ألن دراسة و لكل عملية من العمل

د من أرصة يمدى اإلختبارات األساسية الواجب أدائها بالنسبة لكل رصاملدقق على تقرير طبيعة وتوقيت و 
التايل إذا كان بدقق من إبداء رأيه خبصوص عدالة وصدق عرضها، و حبيث يتمكن املاحلسابات املختلفة، و 

إنه احملاسبية ميكن اإلعتماد عليها، أما اهلدف الثاين فلدى الشركة نظام رقابة فعال فإن نتائج األرصدة 
عنها هذه األرصدة  تجيتطلب من املدقق التأكد من أن هناك تأييد مستندي مالئم للعمليات املالية اليت تن

م ائن و دي بإختالف طبيعة نشاط الزببالطبع سيختلف حتما مثل هذا التأييد املستنللحسابات، و  عمليا
ة، حىت ميكن من ات املالين بعض التأييد املستندي جيب أن يكون موجود بالنسبة لكل العملياملالية، إال أ
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رصدة احلسابات أرعيتها، وأن مثل هذا اهلدف جيب أن يتحقق ويطبق بالنسبة لكافة عناصر و شصحتها و 
  .1الناجتة عن العمليات املالية

  اإللتزامات (الملكية):الحقوق و  -3

بالرغم من أن احليازة قد تكون دليال مقبوال على ملكية الشركة لألصول إال أن املدقق جيب أن يعتمد على 
بعض اإلجراءات األخرى اليت تؤكد له أن األصول املسجلة بالدفاتر احملاسبية متلكها الشركة فعال، فعلى 

ون، أما فيما من ملكية املخز  عقود املبيعات للتحققيفحص املدقق صكوك ملكية األصول و سبيل املثال 
  .2يتعلق باإللتزامات فيجب على املدقق التحقق من صدق اإللتزامات املسجلة بالدفاتر

  إستقالل الفترة المالية: -4

هذا سبية، و مالئم بني الفرتات احملا التكاليف قد مت ختصيصها بشكلتعين التحقق من أن اإليرادات و 
اية الفرتة احملاسبية قد سجيتطلب من املدقق التحقق من أن كل  لت  العمليات املالية اليت حدثت قبل 

 باملثل جيب أن يتحقق املدقق من أن العمليات املالية اليت ختص الفرتة التالية ملة، و كجزء من نشاط الفرت 
يتطلب جنزت فيها و أي كل عملية تسجل يف الفرتة اليت أتندرج ضمن نشاط الفرتة احلالية موضع التدقيق، 

  رقام املستندات خالل السنة مع مطابقتها مع سجالت الفرتة.يق هذا اهلدف ضرورة فحص تواريخ وأحتق

  التخصيص:التقييم و  -5

ملالية بالقيم وائم ااإليرادات ظاهرة يف القتزعم اإلدارة أن األصول واإللتزامات وحقوق امللكية والتكاليف و 
دارة على أنه ادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما فمثال تزعم اإلهي تلك القيم اليت تتخذ طبقا للمباملالئمة، و 

آلالت يف اكلفة الوارد أوال الصادر أوال، وأنه مت ختصيص تكلفة املباين و مت تقييم املخزون على أساس ت
 .3شكل تكاليف إهتالك بالقيم املالئمة على فرتات

                                                            
  .21محد يورة، مرجع سابق، ص أيعقوب ولد الشيخ حممد ولد 1
ين سعيد، كمال الدحجاج و  محد حامدأول، تعريب ومراجعة: "املراجعة بني النطرية والتطبيق"، الكتاب األمرسون هنكي، إوليم توماس و 2

  .312-310، ص 2003، دار املريخ، الرياض، السعودية
، ص 2001سكندرية، جتاهات احلديثة يف املراجعة"، الدار اجلامعية، اإلدراسات يف اإليد شحاتة، "سشحاتة المحد البديوي و أمنصور 3

42.  
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  و الحدوث:أالوجود  -6

ن ، وأاريخ إعداد امليزانية املاليةخصوم الشركة موجودة فعال عند توتعين التحقق من أن مجيع أصول و 
  .  العمليات املالية املختلفة الظاهرة يف القوائم املالية اخلتامية قد حدثت بالفعل أثناء فرتة حمل التدقيق

  إبداء رأي فني: -7

ن النظام ناجتة عاحملاسبية اليسعى املدقق من خالل عملية التدقيق إىل إبداء رأي فين حمايد حول املعلومات 
اية عملية التدقيقاحملاسيب املولد هلا، و    .1يتثمل ذلك يف تقريره الذي يقوم بإعداده يف 

  همية التدقيقأ: الفرع الثاني
صفة تغريات جذرية يف عامل الصناعة والتجارة ب إن ظهور الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر أحدث  

وسائل نوعة و شركة كبرية ذات نشاطات مت احلياة بصفة عامة، فتحول املصنع الصغري إىليف جماالت خاصة و 
ت اكذلك من ناحية النشاطات فظهرت الشركالشركات من الناحية القانونية و  خمتلفة فتعددت أشكال

 خذ مبفهومألتبعها ظهور الشركات متعددة اجلنسيات فكان البد من اوالوطين و قليمي ذات اإلمتداد اإل
د رقابة حتمي إستلزم وجو ديرين و اإلدارة مما تطلب إحالة األمر لذوي اإلختصاص من املالفصل بني امللكية و 

و ما يفرتض همصاحلهم مع مصاحل املستثمرين، و  أموال املستثمرين من تعسف هؤالء املديرين، نظرا لتعارض
ؤوليات الذي يكون يف نفس الوقت من مسسيب السليم للعمليات يف الشركة و أن حيققه التسجيل احملا

بواسطة أفراد من  متي التدقيق يف الشركات سواء كان خارجيمهية أاملديرين بالشركات، هنا بدأت تتجلى 
دى إثبات ثابة املسؤول عن مداخلي يتم بواسطة أفراد من داخل الشركة، فأصبح املدقق مبخارج الشركة أو 

ن . وميك2مدى إمكانية اإلعتماد عليها من قبل املستفيدين منهاخلتامية و المة القوائم املالية اسصحة ودقة و 
  :3أمهيته هلم كالتايلحتديد املستفيدين من التدقيق و 

  ساس:أيعترب التدقيق بالنسبة للزبائن هو و أهمية التدقيق للزبائن:  -1

  للمعلومات املعتمدة من خالل ملخصات القوائم املالية على فرتات دورية. -1

                                                            
  .19، ص 4201سكندرية، الدار اجلامعية، اإل بات"،العملية ملراجعة احلساسس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ1
  .16-15نفس املرجع، ص 2
  .27-25سامي حممد الوقاد ولؤي حممد وديان، مرجع سابق، ص 3
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  املوردين.قراض و مؤسسات اإلعلى القروض من البنوك و  للحصول -2
  اإلستثمارات اإلضافية عن طريق حتليل إقتصادي ملركزه التمويلي. -3
  حتديد مقدار الضريبة.إلعداد اإلقرارات الضريبية و  -4
  لتحديد سالمة املركز املايل. -5
  قوته اإليرادية.لتقرير وحتديد رحبية العمليات و  -6
  لسجالت.الدفاتر و صحة ااإلشراف على املوظفني و لداخلية و الرقابة التوفري الضوابط و  -7

إختاذ ذها و بيانات احملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة تنفيتعتمد اإلدارة على ال أهمية التدقيق لإلدارة: -2
ا و تقييم ذلك الئم و القرارات امل   ف املشروع.وضع احللول املناسبة لتحقيق أهداوحتديد اإلحنرافات وأسبا

دليل قق مبثابة شهادة معتمدة بكفاءة وفعالية أدائها وإشرافها للمهام املوكلة إليها، و اإلدارة تقرير املد تعتربو 
ا بطريقة سليمة و ملستخدمي القوائم املالية بأن اإلدارة  م املالية وفقا دقيقة بإعداد القوائمارست مسؤوليا

  ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها.

ا دون بيانايسرتشذه الفئة إىل القوائم املعتمدة و تلجأ ه المستخدمين:ك و أهمية التدقيق للمال -3
م و  متانة مركزها املايل ىمدملعرفة الوضع املايل للشركة و  م املوجهة إسإلختاذ قرارات توجيه مدخرا تثمار

ة لضمان محاية مدخرات املستثمرين فيتحتم أن تكون البيانات املوضحاليت حتقق هلم أكرب عائد ممكن، و 
  صحيحة.بالقوائم املالية دقيقة و 

يقومون تمدون على تقرير املدقق بسالمة وصحة القوائم املالية و يع الموردين:أهمية التدقيق للدائنين و  -4
لتجاري والتوسع فيه، شروع يف منح اإلئتمان الالقدرة على الوفاء باإللتزام قبل ابتحليلها ملعرفة املركز املايل و 

  تفاوت نسب اخلصومات اليت متنحها وفقا لقوة املركز املايل.و 

صري األجل ويل قتلعب هذه دورا هاما يف التم مؤسسات اإلقراض األخرى:أهمية التدقيق للبنوك و  -5
ا و  للمشروعات لتوفري ا تعتمد إحتياجا ا هلذا فإ وذلك لقوائم املالية حول اتقرير املدقق على توسعا

كأساس على رأيه  مد تعتج االئتمان املصريف (القروض) و قبل املشروع يف حتليل القوائم املالية بدراسة و 
  ئتمان املصريف.متناع عنه عن طريق تقييم درجة اخلطر يف منح اإلللتوسع فيه أو اإل
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يل مية على القوائم املالية وذلك لتعداحلكو  تعتمد اجلهات أهمية التدقيق للجهات الحكومية: -6
ترب تقرير املدقق أداة للتخطيط واملتابعة واإلشراف يعو ، 1قتصاديمراقبة النشاط اإلالسياسات الضريبية و 

التوجيهات واللوائح والتعليمات واإلجراءات و  بالقواننيتأكيد إلتزامها و قتصادية، الرقابة على الوحدات اإلو 
ا.حتديد اإلحنرافات و يتم عدم اإللتزام باخلطط املوضوعة ويف حالة    أسبا

ما ابات و ملعتمدة من قبل مدققي احلسإزداد إهتمام بالقوائم املالية ا أهمية التدقيق لرجال اإلقتصاد: -7
عتمد دقة تمن بيانات حماسبية يف حتليلها وتقدير الدخل الوطين ورسم برامج اخلطط اإلقتصادية و  حتويه

م وكفاءة براجمهم على دقة البيانات احملاسبية املعتمدين عليها يف املصادقة عن هذه التقارير.   تقديرا

م  ئم املاليةتعتمد على البيانات احملاسبية يف القوا أهمية التدقيق لنقابات العمال: -8 املعتمدة يف مفاوضا
  حتقيق مزايا العمال.و رسم السياسات العامة لألجور مع اإلدارة ل

فاية ممكنة ك  يساعد التدقيق يف ختصيص املوارد املتاحة بأفضل أهمية التدقيق في تخصيص الموارد:-9
ا إلنتاج السلع و  ى إستخدامها عل الشركات القادرةاخلدمات اليت يزيد الطلب عليها، فاملوارد النادرة جتتذ

مدة، إذ أن البيانات الية املعتاليت تظهرها البيانات احملاسبية الظاهرة يف القوائم املبأفضل كفاية ممكنة و 
ا إسرافا وكفايةاليت مل ختضع لتقارير احملاسبية غري الدقيقة و او  حتول دون ختصيص و  للتدقيق ختفي يف طيا

  يدة.مواردنا النادرة بطريقة رش

ا وأطين بصفة عامة كنتيجخيدم التدقيق اإلقتصاد الو  أهمية التدقيق لإلقتصاد الوطني:-10 مهيتها ة خلدما
 شكل كبري و فعالبقد سامهت املتقدمة و للفئات السابقة الذكر، فمهنة التدقيق من املهن العريقة يف الدول 

التالعب ستثمارات وتوضيح حاالت اإلسراف و مات يف جمال محاية اإليف تنمية اجملتمعات ملا يؤديه من خد
خري ية واملالية و يق من عوامل النهضة اإلقتصاديعترب التدقوتوجيه إستثمار املدخرات واملوارد املتاحة القادرة و 

يف سبيل حتقيق أهدافها القومية وخاصة ما يتصل بتنمية إقتصادها ورفع مستوى معيشة عون للدولة 
  جتماعية هلم.اإلقتصادية و اإل توفري الرفاهيةمواطنيها و 

حنراف مايل ومعاجلته إي أالكشف عن فيذ خططها يف مراحلها املختلفة و املدقق خري عون للدولة ملتابعة تنو 
خدام الوصول إىل أقصى مستوى من الكفاية اإلنتاجية من إستأهدافها و تقوميه بالسرعة املمكنة لتحقيق و 

                                                            
  .9، ص 2007يوسف حممود جربوع، "مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق"، دار الوراق للنشر، األردن، الطبعة األوىل، 1
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ا املتاحة املادية والطبيعية ادفة إىل امة اهلبشرية لتحقيق أهداف اخلطة العواإلقتصادية واملالية وال إمكانيا
  .1حتقيق الرفاهية للمواطننيمضاعفة الدخل الوطين وتنمية اإلقتصاد الوطين و 

  الخارجي التدقيقخصائص المبحث الثاني: 
متسلسلة و  رتبطةامل جمموعة من املبادئ واألفكار والقوانني العامةبإعتبار التدقيق علم فهو يعتمد على   

تائج على املدقق ل إىل هذه النمن أجل الوصو نطالق بغية الوصول إىل نتائج، و تعترب نقطة اإل منطقيا حيث
دف اوالتشريعات، و   تكفلها القواننياحلصول على احلقوق اليتلواجبات و وعة من اجممتأدية  ىل تقييم إليت 
انطقي للقرارات الواجب التفسري املجراءات و اإل تنعكس  دورهااليت بو عند أداء املهمة و اختاذها أ القيام 

  . هداف املرجوةمبا يسمح حتقيق األ على مستوى األداء املهين

  ول: أنواع التدقيقالمطلب األ
دقيق، أو من حيث تميكن تصنيف التدقيق إىل عدة تبويبات سواء من حيث عملية التدقيق أو القائم بال

من حيث و  ي،التدقيق اجلزئيث النطاق، إىل التدقيق الكامل و تبويب التدقيق من حلذلك ميكن و  اإللزام،
النهائي والتدقيق  إىل التدقيق من حيث التوقيتيق اإلختباري، و التدقإىل التدقيق التفصيلي و  الفحص

ق دقىل املإ من حيث املدققنيإىل التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي، و  من حيث اإلستقاللاملستمر، و 
ياري، ختمن حيث اإللزام إىل التدقيق اإللزامي والتدقيق اإلواملدقق احلكومي، و املدقق اخلارج الداخلي و 

يما يلي عرض موجز فوائم املالية، تدقيق اإللتزام، تدقيق التشغيلي، و تدقيق الق إىل من حيث مهنة التدقيقو 
  ألنواع التدقيق كما يلي:

  :2التدقيق من حيث النطاق -1

 تم من خالل فحص كاملعندما كانت األعمال صغرية احلجم كان التدقيق ي التدقيق الكامل: -1-1
ر ميادين منته من بيانات أي تدقيق كامل، ونتيجة لتطو ما تضائق، والسجالت احملاسبية و الوثاملستندات و 

ا، التجارة والصناعة وما رافقها من تعدد املشاريع وكرب حجمها و  به يق الكامل شقصبح التدأتعدد جماال
نا تطور التدقيق من هنفقات. و املستحيل إضافة لكونه مكلفا ومضيعة للوقت وذلك ملا يتطلبه من جهد و 

                                                            
، 2009وىل، التوزيع، عمان، الطبعة األوالعملي"، دار املستقبل للنشر و "علم تدقيق احلسابات النظري  خليل الرفاعي،خالد اخلطيب و 1

  .13ص 
  .23-22، ص 2010وىل، موزعون، عمان، الطبعة األاحلسابات"، دار البداية ناشرون و زهري احلدرب، "علم تدقيق 2
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رقابة هتمام بأنظمة القد ساعد هذا اإلجتاه على زيادة اإلإختياري، و من تدقيق كامل إىل تدقيق كامل 
ادا  مد إعتمالعينة اليت ختضع لعملية التدقيق تعتمن هنا أصبح حجم الداخلية ووضع األنظمة الدقيقة هلا، و 

فإن الفرق بني  هذا معالداخلية املعتمدة يف املشروع، و فعالية األنظمة الرقابية كبريا على مدى دقة ومتانة و 
ل ري يقتصر فقط على نطاق التدقيق وال ميتد أبدا إىل األصو ختياالتدقيق الكامل اإلالتدقيق الكامل و 

  يري احملاسبية ذات العالقة.املعاواملبادئ و 

ا املدقق، و هذا التدقيق عبارة عن او  :التدقيق الجزئي -1-2 حمدودة اهلدف  تكونلعمليات اليت يقوم 
أو موجهة حنو هدف معني، مثال ذلك فحص العمليات النقدية خالل فرتة زمنية معينة أو فحص عمليات 

ون، أو جرد املخزون. و يهدف هذا النوع من البيع النقدي خالل فرتة حمددة، فحص حلسابات املخز 
 يهدف الرير متضمنا اخلطوات اليت أتبعت والنتائج اليت أسفر عنها الفحص، و التدقيق احلصول على تق

اللتها ى دمددالة القوائم املالية و على رأي فين حمايد عن مدى مالءمة و هذا النوع من التدقيق احلصول ع
وضح دقق الذي يرغب يف القيام بالتدقيق اجلزئي احلصول على عقد كتايب يعلى املللمركز املايل الشركة، و 

ا كي حيمي نفسه و املهمة املطلو    ال ينسب إليه تقصري يف األداء. ب منه القيام 

  :1التدقيق من حيث الفحص -2

بفحص قوم املدقق فيه يان سائدا يف بداية عهد املهنة، و هو التدقيق الذي كو  التدقيق التفصيلي: -2-1
ا صحيحة،  أن مجيع العمليات مقيدة بإنتظام و املستندات للتأكد من أو السجالت الدفاتر و مجيع القيود و 

كن لهذا التدقيق الشركات الصغرية، و  لذلك يناسبأو التالعب، و  ا خالية من األخطاء أو الغشكما أ
ا ستؤدي  املي الوقت رضه مع عفضال عن تعاعباء التدقيق أىل زيادة إال يناسب الشركات الكبرية أل

ما بإستمرار.و    التكلفة الذي حيرص املدقق على مراعا

ا بصورة كبرية و  التدقيق اإلختباري: -2-2 قيقا لكفاءة التدقيق حتنظرا لكرب حجم الشركات وتعدد عمليا
ثاين: العينات الدير الشخصي (العينات احلكمية)، و أحد األسلوبني األول: التقستخدام إىل إاملدقق  أيلج

بارات التحقق ختإجراء يضا إللتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وأختبارات اإلإجراء إل اإلحصائية.
من جمتمع البيانات  طختبارات التدقيق على عينة فقإيتم ذلك بتنفيذ رصدة والعمليات، و فصيلي لألالت

                                                            
  .44-42مرجع سابق، ص  "،للمعايري الدولية للتدقيقكيد وفقا أالتدخل اىل التدقيق و امل"محد حلمي مجعة،أ1
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يتوقف حتديد نة، و يف ضوء تقييمه لنتائج العي تمعحكام تتعلق باجملأستخالص إيقوم املدقق بحمل الفحص و 
ية ة الداخلنظمة الرقابتقييم املدقق اخلارجي ألأمهها ما يظهره فحص و عتبارات إحجم العينة على عدة 

  .1رىخأختباري من جهة جراءات التدقيق اإلإمكانية تطبيق إمدى املتبعة داخل الشركة من جهة و 

ائية اهلامة مثل اإلحص مدى إملام املدقق باملفاهيميعتمد على اخلربة و  بلعل إتباع املدقق ألحد األساليو 
نات رق إختيار العيكذلك طايب، التشتت، التوزيع الطبيعي، و الوسط احلس(اجملتمع، العينة، 

أن آلن، و س السائد للعمل امليداين الذلك يعترب التدقيق اإلختباري هو األسااإلحصائية...وغري ذلك)، و 
عن ) ISA )530يف   IAASB لقد أكد على ذلكي ميثل اإلستثناء لذلك األساس، و فصيلالتدقيق الت

  .تدقيق العينات

  :2التدقيق من حيث التوقيت -3

  ذلك:يكلف به املدقق و  تدقيق نهائي:-3-1

  ؛بعد إنتهاء الفرتة املالية اليت دققت* 

  ؛املركز املايلحتضري احلسابات اخلتامية وقائمة بعد إجراء التسويات النهائية و * 

  بعد إقفال احلسابات.* 

  من عيوب هذا التدقيق:  

  ؛الغش يف حال وقوع العمليةالفشل يف إكتشاف األخطاء و * 

  ؛تأخري تقدمي تقرير املدقق* 

  لعميل.اإرباك يف العمل يف مكتب املدقق و الشركة مما يؤدي إىل تشويش العمل يف مكتب املدقق و * 

                                                            
حممد الفيومي حممد وعالء الدين حممد الدمريي وأمين أمحد سنيوي، "دراسات متقدمة يف املراجعة"، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 1

  .376، ص 2008
، 2012ىل، و "، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األ-يطار النظر اإل–هاين عبد احلافظ العزب، "تدقيق احلسابات يهاب نظمي صابر و إ2

  .24-23ص 
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ذا النوع من التدقيق بشكل مستمر من خالل زيارات متعددة يقوم  تدقيق مستمر: -3-2 املدقق 
وع من تؤخذ على هذا النبرنامج تدقيق شامل. إال أن هناك بعض العيوب اليت و  للشركة من خالل خطة

  هي:التدقيق و 

  ؛إحتمالية تغيري األرقام من قبل الشركة بعد أن قام املدقق بتدقيقها* 

 لسجالت ىل اإحاجته بإستمرار ك نظرا للتواجد املستمر للمدقق و ذلة و اسبتعطيل أعمال قسم احمل* 
  ؛البيانات اليت يقوم قسم احملاسبة بإعدادهاو 

على إستقاللية  بآخرموظفي الشركة مما يؤثر بشكل أو عالقة ودية بني مدقق احلسابات و  إحتمالية نشوء* 
  ؛مدقق اخلارجي

  ل عملية التدقيق من عمل حتليلي إىل عمل روتيين.قد تؤدي عملية التدقيق املستمر إىل حتوي* 

  التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم به: -4

قتصر التدقيق إ حيثظهر التدقيق الداخلي حديثاً باملقارنة مع التدقيق اخلارجي،  تدقيق داخلي: -4-1
تسجيل األخطاء ة و املالي الداخلي يف بادىء األمر على التدقيق احملاسيب للتأكد من صحة تسجيل العمليات

ق عمله توسيع نطاالضروري تطوير التدقيق الداخلي و ت أصبح من شركالكن مع تطور الو  إن وجدت،
ذا أصبح و  ات،دارة باملعلوممداد اإلإمدى فاعلية اآلساليب الرقابية و  تقوميحبيث يستخدم كأداة لفحص و 

مبوجب و  عليا،اإلدارة الاملستويات اإلدارية املختلفة و  تصال بنيإو ت التدقيق الداخلي أداة تبادل معلوما
   .1األخرى ةنشطهذا التطور أصبح برنامج التدقيق الداخلي يتضمن تقومي نواحي األ

شاط مستقل : "ن2التدقيق الداخلي بأنه )FACII( الداخليني املراقبنيو  لمدققنيالفرنسي لعهد املعرف و 
دف زيادة و موضوعي، يقدم تأكيدات  من  ينهاحتسو  عمليات الشركة التحكم يفخدمات إستشارية 

                                                            
صفاء أمحد العاين وحممد عبد اهللا العزاوي، "التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ودوره يف زيادة قيمة الشركة"، متاح على املوقع 1

  http://aladalacenter.com/index.php/component/weblinks/weblink/215-2014اإللكرتوين، 
  15/01/2017تاريخ اإلطالع: 

2Henri-Pierre Maders et autres, « Auditeur Interne et Controleur Permanent », Groupe AYROLLES, 
Paris, 2015, p 101. 
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ارة تقييم إدلمنهجية و  يساعد على حتقيق أهداف الشركة من خالل طريقة منظمة، و جل خلق قيمة مضافةأ
  حتسني الفعالية".و  احلوكمةاملخاطر والرقابة و 

مل على أداة يف يد اإلدارة تعلداخلية و د حلقات الرقابة اكما ميكن القول بأن التدقيق الداخلي ميثل أح
  مد اإلدارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق بالنواحي اآلتية:

  ؛نظمة الرقابة الداخليةأدقة * 

ا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام الشركة*    ؛الكفاءة اليت يتم 

ا النكيفية و *   املركز لعمليات و مؤشر يعكس بصدق نتائج اذلك كظام احملاسيب، و كفاءة الطريقة اليت يعمل 
  املايل.

 يقدم فقط الح ال يهتم فقط بالتدقيق املايل واحملاسيب و عليه ميكن القول بأن التدقيق الداخلي أصبو   
حديد الية لتو غري مأاخلدمات التأكيدية، بل توسع ليشمل كافة النشاطات داخل الشركة سواء كانت مالية 

ذلك من خالل اخلدمات اإلستشارية اليت عمل على معاجلتها أو احلد منها و الاألداء و مواطن الضعف يف 
بالتايل أصبح يرتكز على مدى فاعلية األساليب الرقابية و ، 1ضافة إىل اخلدمات التأكيديةإأصبح يقدمها 

  .2يف متابعة تنفيذ املهام

نظم ألنظمة الرقابة امل الفحص اإلنتقاديهو لتدقيق املستقبل، و يطلق عليه أحيانا ا تدقيق خارجي: -4-2
حيتوي رأي  السجالت ومفردات القوائم املالية إلعداد تقريرات احملاسبية املثبتة بالدفاتر و البيانو  الداخلية
  .3األعمال نتائجيها للداللة على املركز املايل و مدى اإلعتماد علايد عن عدالة القوائم املالية و فين حم

 ال يقتصر على حتقيق اهلدف السابق فحسب بل يتعداه ليشمل بيان مدى تنفيذإن عمل املدقق اخلارجي 
ي يقع التدقيق اخلارجاص مثل شراء شركة أو إندماجها، و السياسات املوضوعة للشركة أو فحص لغرض خ

اي ما يريد  يتطلع علىو  كامل، حيث أن املدقق يعمل دون قيدة السنة املالية، كما أنه شامل و عادة يف 

                                                            
  .126عمر شريقي، "التدقيق الداخلي كأحد أهم اآلليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة األداء يف املؤسسة"، مرجع سابق، ص 1
، 2005-2004سكندرية، الدار اجلامعية، اإلالعملية ملراجعة احلسابات"، سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األحممد مسري الصبان و 2

  .43-42ص 
  .40، مرجع سابق، ص سامي حممد الوقاد ولؤي حممد وديان3
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ن أنواع مهو إلزامي تفرضه القوانني إال أنه إختباري أي يتم عن طريق عينة من كل نوع مىت ما شاء و 
ارجي يعترب ختاما فإن تقرير التدقيق اخلالقيام بتدقيق العمليات كلها. و  تدقيقها دونالعمليات املالية و 

لم وخربة وتقدير ملا يتمتع به من إستقالل وحياد وععادة ما يكون موضع ثقة النتيجة النهائية للتدقيق و 
ذلك حتددها  ىآراء مسؤولة علعما يتضمنه التقرير من بيانات وحقائق مالية و  هو بالطبع مسؤولودراية و 

االقوانني السائدة و    .1املعمول 

  كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك ثالثة أنواع من التدقيق اخلارجي، تتمثل يف اآليت:

  يق القانوين (حمافظة احلسابات).التدق -1
  التدقيق التعاقدي (اخلبري احملاسيب). -2
  اخلربة القضائية. -3

  ميكن مقارنتها يف اجلدول التايل: للتعرف أكثر على هذه األنواعو 

   نواع التدقيق اخلارجيأاملقارنة بني ): II-3( الجدول رقم

  القضائيةالخبرة   التدقيق التعاقدي  التدقيق القانوني  المميزات
شركات ذات طابع عمومي    طبيعة المهنة

  شركات املسامهةو 
حتدد بكل دقة من طرف   تعاقدية

  احملكمة
من طرف املديرية العامة   من طرف املسامهني  التعيين

  دارةأو جملس اإل
  من طرف احملكمة

صدقاملصادقة على شرعية و   الهدف 
الصورة الصادقة و  احلسابات

معلومات للشركة، تدقيق 
  جملس االدارة

املصادقة على شرعية    
  صدق احلساباتو 

  إعالم العدالة و إرشادها
حول أوضاع مالية         

حماسبية، تقدمي مؤشرات و 
  باألرقام

مهمة دائمة تغطي مدة التعيني  التدخل
  الشرعية

مهمة حمددة حسب 
  اإلتفاقية

مهمة ظرفية حيدد القاضي 
ا   مد

إجتاه جملس االدارة      تامة  اإلستقاللية
  املسامهنيو 

  تامة إجتاه األطراف  تامة من حيث املبدأ 

                                                            
  .27مرجع سابق، ص "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات"، حممد مصطفى سليمان،1
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مبدأ عدم التدخل في 
  التسيير

حيرتم مبدئيا لكن ميكن  حرتامه متاماإجيب
رشادات إله تقدمي 
  التسيري

  ينبغي إحرتامه

العامةدارة، اجلمعيةجملس اإل  لىإإرسال التقارير 
  غري العادية)(العادية و 

املديرية العامة، جملس 
  دارةاإل

إىل القاضي املكلف 
  بالقضية

يةمعية الوطنالتسجيل يف اجل  شروط ممارسة المهنة
حمافظي خلرباء احملاسبة و 

  احلسابات

التسجيل مبدئيا يف 
  اجلمعية الوطنية

التسجيل يف قائمة خرباء 
احملاسبة لدى اجمللس 

  القضائي
إخبار وكيل الجمهورية 

  المشروعةباألعمال غير 
  غري مهم ال نعم

و أحبسب الوسائل  حبسب الوسائل  اإللتزام 
  حبسب نوع املهمة

  حبسب النتائج مبدئيا

  مدنية، جنائية، جبائية  مدنية، جنائية، تأديبية مدنية، جنائية، تأديبية  المسؤولية
مهمة تأسيسية، عادة من  التسريح

طرف القضاء بعد طلب 
  الشركة

طرف القاضي املشرف من   حمددة يف العقد
  على اخلربات

إقرتاح من اخلبري حيدد من   حمددة يف العقد  قانون رمسي  األتعاب
  طرف القاضي

ابةجراءات، تقييم الرقتقييم اإل  طريقة العمل المتبعة 
الداخلية، مراقبة احلسابات، 

  مراقبة قانونية

م جراءات، تقييتقييم اإل
الرقابة الداخلية، مراقبة 

  احلسابات

حاجة طريقة تتماشى و 
  اخلربة القضائية املطلوبة

مراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق"، ديوان املطبوعات اجلامعية، د بوتني، "املراجعة و حممالمصدر:
  .28، ص2005 اجلزائر، الطبعة الثانية،

صرها على ح الداخلي ميكنالتدقيق اخلارجي و  ختالف بنيوجه اإلأيتضح من التعريف السابق أن هناك 
  النحو التايل:
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  الداخليختالف بني التدقيق اخلارجي و وجه اإلأ): II-4( الجدول رقم

  التدقيق الداخلي  التدقيق الخارجي  البيان
 كفاءة اإلدارة يف إستغالل املوارد التاحة لديها-1  الهدف من التدقيق

  الغش و  األخطاء إكتشاف التالعب و -2
  سالمة القوائم املالية إبداء رأي يف صحة و -3

خدمة اإلدارة عن طريق التحقق من سالمة -1
  البيانات املقدمة يف النظام احملاسيب

  التالعبو  الغشإكتشاف ومنع األخطاء و -2
الشخص الذي يقوم 

  بالتدقيق
  موظف من داخل الشركة يعني من قبل إدرة الشركة شخص مهين مستقل من خارج الشركة

اية السنة املالية-1  توقيت اداء التدقيق   يتم التدقيق ملرة واحدة يف 
قد يكون على فرتات متقطعة خالل السنة -2

  (مستمر)

  يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار السنة املالية

 دقق عن طريق العقد املوقعيتحدد نطاق عمل امل  نطاق التدقيق
عات ليه التشريما تنص عمعه والعرف السائد، و 

  املعايريو 

طريق اإلدارة، وفقا  نطاق نطاق عمله عن يتحدد
  املسؤوليات املعطاة لهللصالحيات و 

ص حمايد ألنه شخيتمتع املدقق بإستقاللية تامة،  ستقالليةاإل
  من خارج الشركةو 

ل جزئي حيث أنه خيدم اإلدارة يوجد لديه إستقال
  يعني من قبل اإلدارةو 

يعني من قبل املالك لذلك فهو مسؤول أمام   من يقوم بتعيينه
  املالك ليقدم التقرير النهائي هلم 

لية يقدم تقريره بعد عميعني من قبل إدرة الشركة و 
  التدقيق لإلدارة

ي اإلطار النظر –جعة احلسابات املتقدمة احسني يوسف القاضي، "مر حسني أمحد دحدوح و  المصدر:
  .53 ص، 2009 التوزيع، عمان، الطبعة األوىل،دار الثقافة للنشر و األول، اإلجراءات العملية"، اجلزء و 

كمن التدقيق اخلارجي إال أن هناك بعض أوجه التشابه بينهما تود إختالف بني التدقيق الداخلي و رغم وج
  :1يف النقاط التالية

  تقليل حدوث األخطاء والتالعب.د نظام رقابة داخلية فعال ملنع و يهدف كل منهما لوجو  -1

اد القوائم املالية اليت تساعد يف إعديقوم بتوفري املعلومات الالزمة و كل منهما ميثل نظام حماسيب فعال،  -2
  اليت ميكن اإلعتماد عليها من قبل األطراف املعنية.

                                                            
  .27-26غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص 1
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عتمد املدقق اخلارجي، حيث أن املدقق اخلارجي يال للتعاون بني املدقق الداخلي و مما سبق جند أن هناك جما
كذلك اخلية، و قييد ألنظمة الرقابة الدتبه املدقق الداخلي من إختبارات و من األحيان على ما يقوم  يف كثري

 كمية اإلختبارات يفداخلي يؤدي إىل توفري يف اجلهد و فعال للتدقيق ال حالة إتباع الشركة لنظام جيد و يف
  على املدقق اخلارجي عند قيامه بالفحص.

  التدقيق من حيث اإللزام: -5

كون يالتدقيق الذي تفرضه التشريعات والقوانني واألنظمة السارية يف البلد، و  هو التدقيق اإللزامي: -5-1
ا النوع من إلزامية هذبات، مثل تدقيق شركات املسامهة وشركات التوصية، و مقرونا يف حال عدم إجرائه بعقو 

م و إستثمار يأيت حفاظا على حقوق املالكني و  التدقيق   .1ننيحقوق الدائا

عيينه عن طريق يتم تات خارجي لتدقيق حسابات الشركة و حيث أنه يلتزم املشرع بتعيني مدقق حساب
  2 عمله.يتحدد مبوجبه األتعاب اليت سوف يتقاضاها املدقق نظري ،املدققجلمعية العامة بعقد بني الشركة و ا

غريهم من ة و إىل أصحاب الشركيق اإلختياري يرجع أمر تقرير القيام بالتدق التدقيق اإلختياري: -5-2
احد الشركات الشخص الو شخاص و أصحاب املصاحل، لذلك فإن التدقيق اإلختياري يناسب شركات األ

ركاء املتضامنني عند الشاإلطمئنان إىل احلسابات املعتمدة من مدقق عند حتديد أنصبة و ألنه يفيد يف الثقة 
 وصي يف احلسابات ألنه غري مسموح له بالتدخل يفكذلك إطمئنان الشريك املصال، و و اإلنفاإلنضمام أ

اإلدارة، باإلضافة إىل إطمئنان البنوك إىل التقارير املالية املعتمدة من املدقق عند طلب قروض، فضال عن 
  .3إعتمادهاو  عدم تعديلهاكة للضرائب و األمل يف قبول اإلقرارات املقدمة من الشر 

  التدقيق من حيث المهنة: -6

ا للمبادئ احملاسبية قيتم إجراء تدقيق القوائم املالية للتحقق من إعدادها طب القوائم المالية:تدقيق  -6-1
 لتحديد ما إذا كانت هذه القوائم قد مت إعدادها وفقا هلذه املبادئ، جيري املدققو ليها، املتعارف عاملقبولة و 

                                                            
  .28زهري احلدرب، مرجع سابق، ص 1
  .27فالح املطارنة، مرجع سابق، ص  غسان2
وىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األخالقيات املهنة"، أقواعد ية و لكيد الدو أالتمي مجعة، "تطور معايري التدقيق و محد حلأ3

  .48، ص 2009
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ف أو حتري      ضمن أخطاء هامةاملالئمة لتحديد ما إذا كانت هذه القوائم تتو  اإلختبارات الالزمة 
جيب على املدقق أن يقوم بالتأكد من مدى عدالة عرض ص) لبعض بنود القوائم املالية، و (حذف أو نق

القوائم املالية من وجهة نظر مشولية تتسع لتشمل العمليات احلسابية، فهم طبيعة النشاط الشركة، البيئة 
ها، وبيان ما إذا  وردين والزبائن، وكذلك إسرتاتيجية الشركة وحتليلة اليت تعمل فيها، وعالقتها مع املالتشغيلي

  .1عدالة القوائم املاليةكانت تؤثر على صدق و 

التدقيق اإلجرائي هو عملية فحص إلجراءات الشركة لتحديد ما إذا كانت الشركة  تدقيق إجرائي:-6-2
رائي مدى سلطة أعلى. يبني تدقيق اإلج التعليمات احملددة عن طريقو  القواعدررة و م باإلجراءات املقتلتز 
البنك ني الشركة و العالقات التعاقدية بمن أمثلة ذلك الفحص الذي يتعلق بقررة، و تزام الشركة باملعايري املإل
قوانني قد مت تطبيقها بصورة صحيحة، أو التدقيق الذي تقوم به السلطات أكد من أن تعليمات و للت

و الفحص أ      اإلقرارات الضريبية مت إعدادها كما ينص عليها قانون الضرائب،الضريبية للتأكد من أن 
ارف عليها يف عالذي يقوم به املدقق اخلارجي للتأكد من أن الشركة حمل التدقيق تلتزم باملبادئ احملاسبية املت

ا. و   بوضع السياسات تغالبا يتم التقرير عن نتائج التدقيق اإلجرائي إىل اجلهات اليت قامتسجيل عمليا
  اإلجراءات.و 

لية يف شركة ما الطرق التشغيلى فحص أي جمموعة من اإلجراءات و يشمل ع :2تدقيق تشغيلي-6-3
  فاعلية تطبيق هذه اإلجراءات.و  بغرض تقومي كفاءة

ا يف صول على مقرتحات لتحسني كفاءة و تسعى إدارة الشركة احلو  عملية التدقيق  ايةفاعلية عمليا
  من أمثلة التدقيق التشغيلي ما يلي:و  التشغيلي.

  دقة نظام األجور املطبق يف برنامج حماسيب إلكرتوين جديد.تقييم كفاءة و * 

  مدى رضى الزبائن يف نظام توزيع الربيد.تقييم كفاءة و * 

  تقييم مدى كفاية املعلومات املستخدمة بواسطة اإلدارة يف إختاذ القرارات اإلستثمارية.* 

                                                            
  .12، ص 2005لثانية، التوزيع، عمان، الطبعة اتدقيق احلديث"، دار صفاء للنشر و ىل الإمحد حلمي مجعة، "املدخل أ1
-21، ص2007وىل، التوزيع، مصر، الطبعة األ"، املكتبة العصرية للنشر و -عاصرمدخل م–ساسيات املراجعة أحامت حممد الشيشيين، "2

23.  
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  ييم كفاءة تدفق املعلومات يف إستالم أوامر الزبائن.تق* 

يتضح من األمثلة السابقة تنوع جماالت إستخدام التدقيق التشغيلي مما جيعل وضع مالمح أو خطوات هلا و 
ن مل يكن مستحيال، كما أن نطاق إجراءات التدقيق التشغيلي قد ميتد ليشمل جوانب أخرى غري إصعبا 

تقيم طرق اإلنتاج والتسويق و  يلاآلعالم تقييم عمليات اإلل تقييم اهليكل التنظيمي، ليشم حماسبية، فقد ميتد
ا، و غريها يف األمور اليت و  التدقيق  لذلك فإن معايري تقييم املعلومات يفقد ال يتوافر للمدقق خربة 

 ال ميكن القول بأن التدقيقإىل حد بعيد، و  Subjective التشغيلي هو موضوع شخصي أو حكمي
  التشغيلي هو أقرب اإلستشارات اإلدارية عن التدقيق.

  هي:أساسية و قد يتضمن التدقيق التشغيلي أنواع و 

و أ       نتاج متثل الوظائف وسيلة لتجميع أنشطة شركة ما مثل وظائف اإل التدقيق الوظيفي: -6-3-1
ظيفة احملاسبة املثال، هناك و ل تقسيم الوظائف. فعلى سبيتتعدد طرق جتميع و صدار فواتري العمالء. و إ
 كما يظهر من لفظجور.عداد كشوف األإىل متحصالت نقدية، ومدفوعات نقدية و إلكن قد تقسم و 

وظيفة كثر من الوظائف اليت تتم داخل الشركة، فقد ختتص بأو أا ختتص بوظيفة أالتدقيق الوظيفي 
  و للشركة ككل.أجور يف قسم ما األ

ن فروع الشركة. و فرع مأهذا النوع يتعلق بوحدة تنظيمية كاملة مثل قسم التدقيق التنظيمي:  -6-3-2
تلعب و  .لتنظيمية فيما بينها بشكل فعال وكفءيرتكز التدقيق التنظيمي على مدى تفاعل الوحدات او 

اع التدقيق نو أنشطة الوحدات التنظيمية دورا حيويا يف هذا النوع من أطرق التنسيق بني خطة الشركة و 
  التشغيلي.

ن مدارة العليا. وتتنوع هذه املهام اخلاصة و تربز املهام اخلاصة تبعا لطلبات اإلمهام خاصة: -6-3-3
  مثلتها:أ

  سباب فشل نظام املعلومات.أحتديد * 

  حتمال وجود تالعب يف قسم ما.إحتديد * 

دف إ*    ىل تدنية تكاليف منتج ما.إقرتاح توصيات 
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  حيث أنواع المدققين:التدقيق من  -7

يما فملدقق اخلارجي، املدقق الداخلي وأخريا املدقق احلكومي. و ميكن متييز بني ثالثة أنواع من املدققني ا
  يلي يتم عرض األنواع الثالثة للمدققني:

الك، دقيق، ويعني بواسطة املهو شخص مهين مستقل من خارج الشركة حمل الت المدقق الخارجي: -7-1
صدق املعلومات ة و ي هو إبداء رأيه يف سالمبإستقالل كامل يف ممارسته ملهام التدقيق، هدفه الرئيسيتمتع و 

ثائق لتزامها القوانني السارية والتحقق من الو إمن خالل مدى القوائم املالية اليت تعدها اإلدارة  الواردة يف
وهو مسؤول أمام املالك، ومن ، 1التدقيق املركز املايل للشركة حملتيجة األعمال و ن نأاملوجهة للمسامهني بش

  رأيه الفين احملايد عن القوائم املالية إليهم.مث يقدم تقاريره و 

التدقيق التشغيلي و  ا القيام مبهام تدقيق اإللتزامباإلضافة إىل تدقيق القوائم املالية للشركة، فإنه ميكنه أيضو 
  .2خالل عضويته يف مكتب تدقيقلنفس الشركة، كما ميكنه مزاولة املهنة كفرد أو من 

ن لشركة، إستقالليته تكو يعني بواسطة إدارة اهو موظف من داخل الشركة و  المدقق الداخلي: -7-2
 من مث يقدم تقارير تدقيقه إىل املستويات اإلدارية العلياحمدودة وغري كاملة. وهو مسؤول أمام اإلدارة، و 

دقيق تعا إلختالف صاحب الشركة. فقد يتكون فريق الختتلف مسؤوليات املدقق الداخلي تببالشركة. و 
ات أخرى، جرائي، أما يف شركيستغرقون معظم وقتهم يف إجراء التدقيق اإلالداخلي من موظف أو إثنني و 

تدقيق التشغيلي ال متنوعة تشمل إجراءمهام فقد يتألف فريق التدقيق الداخلي من عدد من املوظفني هلم 
  .3نظم اإلعالم اآليل تدقيقوتدقيق  اإللتزام و 

وعة اإلجراءات املوضالعليا للتأكد من إن السياسات و  إن قسم التدقيق الداخلي هو صمام األمان لإلدارة
ر حرية فمن قبلها قد مت تطبيقها بصورة صحيحة، كما أن إستقاللية املدقق الداخلي عن اإلدارة التنفيذية تو 

اهليكل  أن يكون املدقق الداخلي مرتبص بأعلى مستوى يف هلذا جيبوبدون خوف، و  أكثر للقيام بواجباته
  .4التنظيمي أو مع جلنة التدقيق

                                                            
1 Gérard Valin avec J.F.Gavanon et autres, « Controlor et auditor », Dunod, Paris, 2006, p 70. 

  .23، ص 2007سكندرية، مصر، سس املراجعة اخلارجية"، املكتب اجلامعي احلديث، اإلأ، "آخرونالصحن و عبد الفتاح حممد 2
  .31، مرجع سابق، ص "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات" حممد مصطفى سليمان،3
  .83، ص  2004الطبعة الثانية، العملية"، دار وائل للنشر، عمان، ىل التدقيق من الناحية النظرية و إهادي التميمي، "مدخل 4
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ومية، لوحدات احلكهو مدقق يقوم بإجراءات تدقيق القوائم املالية ل مدقق الوحدات الحكومية: -7-3
تدقيق األنشطة بيقوم يف الواقع غريها. فاملدقق احلكومي م و مؤسسات القطاع العامثل الوزارات وهيئات و 

العمليات املالية للوحدات احلكومية املتعلقة بإنفاق األموال العامة حسب ما تصرح به الدولة يف هذا و 
التحصيل يف الوحدات احلكومية حمددة بواسطة القانون، فإن هناك انب. فنظرا ألن سلطات اإلنفاق و اجل

رقابة العليا يف وع من التدقيق، ما تقوم به أجهزة الميثل هذا النالرتكيز على التدقيق اإلجرائي و  قدر كبري من
  ):II-1( نواع التدقيق كما هو موضح يف الشكل رقمأعليه ميكن تلخيص و  .1الدول

  نواع التدقيقأ ):II-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  عتماد على معلومات املطلب األول من املبحث الثاينعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

  : فروض التدقيقالثاني المطلب
تائج تساهم يف وضع ىل نإي تفكري منظم بغية التوصل ي جمال للمعرفة نقطة بداية ألأمتثل الفروض يف   
ة حلل مشاكل روريجياد فروض للتدقيق عملية ضإن إمن مث فللنظرية اليت حتكم هذا اجملال. و طار عام إ

مل تلقى تدقيق ن فروض الأمن املالحظ جياد نظرية شاملة هلا. و إىل نتائج تساعدنا يف إالتوصل التدقيق و 
خذ أت ن وضع جمموعة من الفروض اليتإلذلك فاحلال يف جمال فروض احملاسبة. و  هوكما هتمام الكايف  اإل

عة من الفروض التجريبية جياد جممو إنوعية املشاكل اليت تتعامل معها، هو مبثابة عتبار طبيعة التدقيق، و يف اإل

                                                            
  .31، مرجع سابق، ص "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات" حممد مصطفى سليمان،1

  نواع التدقيق   أ           

  نيمن حيث النطاق   من حيث الفحص من حيث التوقيت من حيث اإللتزام  من حيث املهنة   من حيث اهليئة اليت تقوم به   من حيث أنواع املدقق      

ائي   مستمر   إلزامي   إختياري                      داخلي               خارجي              كامل       جزئي  تفصيلي   إختباري   

  ائيةاخلربة القض تدقيق القوائم املالية   تدقيق إجرائي    تدقيق تشغيلي    قانوين   تعاقدي                                                           

  وظيفي    تنظيمي    مهام خاصة                                                                                          

 رجي   مدقق الوحدات احلكوميةمدقق داخلي  مدقق خا                                                                                                     
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ثل فروض التدقيق متتن تلقى القبول العام من املهنة و أنتقادية حىت ميكن ن ختضع للدراسة اإلأاليت جيب 
  :1فيما يلي

  ؛قابلية البيانات املالية للفحص -1

  ؛دارةاإلحتمي بني كل من املدقق اخلارجي و عدم وجود تعارض  -2

  ؛و تواطئيةأخطاء غري عادية أية أخرى تقدم للفحص من أية معلومات أخلو القوائم املالية و  -3

  ؛خطاءحدوث األحتمال إوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد  -4

  ؛التطبيق املناسب ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها -5

املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي، سوف تكون كذلك يف املستقبل، ما مل يوجد العناصر و  -6
  ؛الدليل على عكس ذلك

قوم بعمله بصفته يي عن البيانات املالية ، فهو أبداء الر إعند مزاولة املدقق اخلارجي لعمله فيما يتعلق ب -7
  ؛هذه فقط

  هذا املركز.لتزامات مهنية تتناسب و إيفرض املركز املهين ملدقق احلسابات،  -8

  كما يلي:ختصار و إيضاح مضمون كل فرض من هذه الفروض بإفيما يلي ميكن   

  :2قابلية البيانات المالية للفحص -1

نه يف حالة دارة، ألاملعلومات املعدة من قبل اإلمكانية لفحص البيانات و إن يكون هناك أنه جيب أيعين 
قوائم حىت يتمكن املدقق من فحص الكون هناك ضرورة لوجود التدقيق. و نه ال يإمكانية فحصها فإعدم 
  ن يتوافر يف هذه القوائم (البيانات) جمموعة من املعايري:أنه جيب إاملالية ف

  

                                                            
  .30-29العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األحممد مسري الصبان و 1
  .21، مرجع سابق، ص غسان فالح املطارنة2
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ري يف قرارات ثأهلا القدرة على التاملقدمة للمدقق دة و ون املعلومات احملاسبية املعن تكأجيب المالئمة: 
ا.إتفي بو  1ستخدميهام م، ومرتبطة بالفرتة املالية اخلاصة    حتياجا

ن تعكس احلقائق أي طرف، مبعىن البيانات املالية دون حتيز ألعداد املعلومات و إن يتم أالبعد عن التحيز: 
  املوجودة.

ون مفيدة التعبري عنها رقميا حىت تكاملالية قابلة للقياس الكمي و  اتن تكون املعلومأالقياس الكمي: 
  طراف ذوي العالقة.لأل

ذا ما مت القيام إن يتم الوصول لنفس النتائج أالية قابلة للفحص و ن تكون املعلومات املأالقابلية للفحص: 
  كثر من شخص.أبالفحص من قبل 

  :2دارةاإلي و حتمي بين كل من المدقق الخارجعدم وجود تعارض  -2

ختاذ إعتمد يف تدارة ، فاإلدارة الشركة ومدقق اخلارجيإن هناك تبادل للمنفعة بني أمن خالل الواقع يتضح 
ا على املعلومات املالية اليت ترتبط بر  ا لنجاح الشركة مهيتها و ذلك ألي املدقق اخلارجي، و أمعظم قرارا فائد

دقيقها عند كرب من تلك اليت مل يتم تأا تستفيد من املعلومات اليت مت تدقيقها بدرجة أي أتقدمها. و 
ا.إ   ختاذ قرارا

قد يكون هناك دارة الشركة، فإاملدقق اخلارجي و ستحالة وجود تعارض بني إنه ال يعين إوفقا هلذا الفرض فو 
  سباب منها:أ ةذلك لعدحيانا بعض التعارض و أ

ة اليت أكافباحا عالية حىت تزيد املر أا حتقق أظهار الشركة يف صورة ناجحة، و إىل إدة دارة متيل عان اإلإ* 
  عادة تعيينهم.و إلأحيصلون عليها 

                                                            
علوان كاظم الشمري، "دور املعلومات يف صنع قرارات تسعري عقود املقاوالت"، ملتقى دويل حول: صنع القرار يف املؤسسة اإلقتصادية، حيدر 1

  .4، ص2009أفريل  15-14جامعة حممد بوضياف املسيلة، يومي 
  .45-44العملية ملراجعة احلاسابات"، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ2
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كيد على فعالية أدارة، مثل التاملزاعم اليت تذكرها اإلكيدات و أتقييم التو ن املدقق يقوم بفحص نظرا أل* 
ا،  ن إو لذلك ف ا هلم.حراجإكيدات اليت قد متثل أتعديل بعض التا قد حتاول إفنظام الرقابة الداخلية 

  دارة.كيدات اإلأتالرباهني املتعلقة بدلة و عند قيامه بتجميع األ ن حيتفظ بنظرة الشك املهينأعلى املدقق 

  

  ئية:و تواطأخطاء غير عادية أية أخرى تقدم للفحص من أية معلومات أخلو القوائم المالية و  -3

رض خطاء، فوجود هذا الفكتشاف األإهي مسؤولية املدقق اخلارجي يف الفرض نقطة هامة، و يثري هذا 
واضحة  خطاءذا كانت هذه األإلكن و و التواطئية. أخطاء غري العادية األكتشاف إسوف ال يساعده على 
ة عدم  الذر يف حي عأنه ال يكون لديه إختباراته العادية، فإ إكتشافها من خاللحبيث يستطيع املدقق 

ة لذلك جيب الرتكيز يف هذا اجملال على درجكتشافها. و إ يتمكن من ملو كفاية الفحص الذي قام به 
خرى أن ناحية مكون هذا الفرض ذا قيمة حقيقية. و ثناء مزاولته لعمله حىت يأالعناية املطلوبة من املدقق 

  .1فرضتعمل على تدعيم هذا الاخلربة السابقة نظمة الرقابة الداخلية للمشروع و أن نتائج تقييم إف

  خطاء:حتمال حدوث األإوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد  -4

مما  أخلطحتمال حدوث اإساس وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد (حيذف) أيبىن هذا الفرض على 
  .2عداد برنامج التدقيق بصورة ختفض من مدى الفحصإجيعل من املمكن 

ىل إي الذي يؤدسس واملفاهيم و ن نظام الرقابة الداخلية يقوم على جمموعة من األأيعين هذا الفرض و 
ام رقابة إىل وجود نظستنادا إيقوم بعمله  ، مما جيعل املدقق اخلارجيأحتمال حدوث اخلطإبتعاد عن اإل

نظام  ن خمرجاتإفعال فنظام رقابة سليم و إذا توفر يف الشركة ف. أال يعين ذلك عدم حدوث اخلطسليم، و 
  :4يشمل نظام الرقابة الداخلية منو ،3املالكدارة و كرب من قبل اإلأعتماد عليها بدرجة املعلومات ميكن اإل

                                                            
  .33العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األمسري الصبان و حممد 1
  .33عاله، ص أاملرجع 2
  .21غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص 3
  .46-45العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ4
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ت اإلدارية وفقا سياساضمان تنفيذ الكنة، و دارية ممإنتاجية و إعلى كفاية أهدفها حتقيق  دارية:إرقابة  -1
  ؛وسائلهاو للخطة 

  ؛تماد عليهاعدرجة اإلات احملاسبية املسجلة بالدفاتر و البيانختبار دقة إرقابة حماسبية: هدفها  -2

  ستعمال.إو سوء أو ضياع أختالس إي أصول الشركة من أهدفه محاية  الضبط الداخلي: -3

  :1التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها -5

و حيكم به على أن املبادئ احملاسبية املتعارف عليها متثل معيارا يقاس عليه أساس أيقوم هذا الفرض على 
نه ما مل تستخدم إايل فبالتعماهلا، و أنتائج صدق وعدالة عرض القوائم املالية، ومتثيلها للمركز املايل للشركة و 

يكون من الصعب نه سأعادلة. كما قوائم املالية تعترب غري صادقة و ن الإمبادئ احملاسبة املتعارف عليها ف
  يهم يف تلك القوائم.أبداء ر إن يقوموا مبهمتهم و أعلى املدققني 

المفردات التي كانت صحيحة في الماضي، سوف تكون كذلك في المستقبل، ما لم العناصر و  -6
  يوجد الدليل على عكس ذلك:

ن املدقق أ يعين هذا الفرضستمرار الشركة. و إهو فرض حد فروع احملاسبة و أن هذا الفرض مستمد من أجند 
ا مثال عن شراء األإن أتضح له إذا إاخلارجي  الداخلية  ن الرقابةأصول و دارة الشركة رشيدة يف تصرفا
والعكس  ذا وجد الدليل على عكس ذلك،إال إن يستمر الوضع كذلك يف املستقبل أنه يفرتض إسليمة، ف

  .2كن غري ممكنةن مل تإملية التدقيق مستحيلة نه بدون هذا الفرض تصبح عإخرى فأمن ناحية صحيح. و 

قوم ي عن البيانات المالية ، فهو يأبداء الر إعند مزاولة المدقق الخارجي لعمله فيما يتعلق ب -7
  :3بعمله بصفته هذه فقط

ذا الفرض  نه ال جيب عليه إديتها لعملية التدقيق، فأنه رغم تعدد اخلدمات اليت يستطيع املدقق تأيقصد 
ن يقتصر عمله أحملايد يف املادة حمل التدقيق، و يه الفين اأبداء ر إدية مثل هذه اخلدمات عندما يطلب منه أت

                                                            
  46، ص ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق العمليةسس العلمية و ألحممد مصطفى سليمان، "ا1
  .34العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األحممد مسري الصبان و 2
  .47العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ3
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دى أن أدارية سبق إذا دقق قرارات إنه لن يكون املدقق موضوعيا ي دون غريها. ألأبداء الر إعلى مهنة 
حيث  ستقالل ااملدقق اخلارجيإكيد على ضرورة أيزيد هذا الفرض التدارة. و ستشارية لإلإا خدمة أبش

  فاعلية عملية التدقيق.و  ادية ساسيا حليأستقالل املدقق اخلارجي سندا إميثل 

  

  :هذا المركزلتزامات مهنية تتناسب و إيفرض المركز المهني لمدقق الحسابات،  -8

دقيق اليت الت لتزامات مهنةإملتزما بن يكون ملما و أن املدقق اخلارجي يفرتض أيقوم هذا الفرض على 
ا املنظمات و  رف عليها لتزامات معايري التدقيق املتعامن تلك اإلختصاص، و اهليئات املهنية ذات اإلحدد

ا على الوجه و ملأبواجباته املهنية  أخل املدققذا إفاعلية. فداء عملية التدقيق بكفاءة و أنه أمبا من ش  يفي 
ن أق اخلارجي يستطيع ن املدقإخر فآبتعبري ه مسؤولية ذلك. حتميلة املهنية و نه يتعرض للمساءلإاملطلوب ف

  .1صول املهنةأنه راعى كافة قواعد و أبذل العناية املهنية املطلوبة، و نه قد أثبت أذا إينفي مسؤوليته 

  المدقق الخارجيإلتزامات  :الثالث المطلب

  ول: حقوق المدقق الخارجيالفرع األ
ذكر هذه  ميكنيكون على دراية ما له من حقوق، و ن أداء عمله عليه أحىت يستطيع املدقق اخلارجي   

  :2احلقوق على النحو التايل

ية املكان على السجالت احملاسب يف عنيي وقت و أطالع يف حيق للمدقق اخلارجي اإل :طالعحق اإل -1
ن أ، كذلك يعين هذا 3بصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركةواملراسالت واحملاضر و  واملوازنات

ا يف و طالع على دفاترها من حق املدقق اخلارجي زيارة الشركة لإل طار مسبق خإدون ي وقت و أمستندا
نه من الضروري القيام أى أر و غش و أذا كانت هناك شكوك لدى املدقق عن حاالت تالعب إخاصة 

تفاق على إلابالغ الشركة مسبقا و إما يف حالة عدم وجود الشك فيقوم املدقق اخلارجي بأبزيارة مفاجئة، 
ز الدفاتر مكن املوظفني من جتهيليتعمال الشركة، و أختيار الوقت املالئم حىت ال يعطل موعد زيارته إل

                                                            
  .47جعة احلسابات"، مرجع سابق، ص العملية ملراسس العلمية و "األحممد مصطفى سليمان، 1
  .131، ص 2011ردن، وىل، األالتوزيع، الطبعة األ"، دار امليسرة للنشر و -النظري–، "علم تدقيق احلسابات وآخرون فت سالمة حممودأر 2
، يتعلق مبهن اخلبري 1020يونيو سنة  26املوافق لــ 3114رجب عام  16املؤرخ يف  01-10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القانون 3

  .31، املادة 42احملاسب املعتمد، العدد احملاسب وحمافظ احلسابات و 
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يف حالة عدم متكن املدقق من ممارسة هذا احلق بسبب قيام الشركة ستندات الالزمة لعملية الفحص. و املو 
لى املدقق يف هذه نه جيب عإعدم وجود الوقت الكايف لتجهيزها ف وأبوضع العراقيل، مثل سرية املستندات 

ذا األ عمل  ن عرقليعاقب كل م، و ىل اجلمعية العامة للمسامهنيإدارة و ىل جملس اإلإمر احلالة رفع تقريره 
دج  500.000دج اىل  20.000بغرامة مالية من ىل مخس سنوات و إاملدقق اخلارجي بالسجن من سنة 

  .1هاتني العقوبتني فقطحدى إو بأ

ي حيق حسب املشرع اجلزائر   :التي يرى ضرورة الحصول عليها يضاحاتاإلحق طلب البيانات و  -2
ضيحات و اهليئة كل التو أالتابعني للشركة عوان و األدارة و ن يطلب من القائمني باإلأللمدقق اخلارجي 

كما ميكنه طلب احلصول يف مقر الشركة على ، 2ن يقوم بكل التفتيشات اليت يراها الزمةأواملعلومات و 
ا  احلكم على مدى  يعتمدو ، 3ة معهاخرى هلا عالقة مسامهأو شركات أمعلومات تتعلق بشركات مرتبطة 

  رتباطها بعملية التدقيق.إمدى يضاحات لتقرير املدقق الشخصي و اإلضرورة البيانات و 

بالغ إه حيق له نإات الضرورية للمدقق اخلارجي فيضاحاإلدارة الشركة توفري البيانات و إيف حالة رفض و 
صراحة عما  ن املدقق يذكر يف تقريرهذلك ألوظفني عن توفري هذه البيانات، و متناع املإدارة عن جملس اإل

  م ال.أداء مهمته البيانات الضرورية ألمتكن من احلصول على املعلومات و  ذاإ

ذلك حىت يتسىن للمدقق اخلارجي و  للمساهمين:خطارات المرسلة حق الحصول على صورة من اإل -3
ة العامة جتماع اجلمعيإن البيانات املالية اليت قام بتدقيقها هي نفسها اليت سيتم مناقشتها يف أكد من أالت

  .4للمسامهني

دعي اجلمعية العامة للمسامهني ن يستأحيق للمدقق اخلارجي  حق دعوة الجمعية العامة للمساهمين: -4
دد مركزها املايل و هذا يف حالة حدوث حالة طار و ، 5ساس تقريرهأذلك على و  مثل  ستقرارها.إئة بالشركة 

يال عن وك هذلك لكونخطرية تؤثر على مستقبل الشركة و  حنرافإدارة، وجود حاالت سوء تصرف اإل
                                                            

يتضمن الذي  1975سبتمرب سنة  26املوافق لــ  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  59-75مر رقم األاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1
  .246، ص 831املادة  املتمم،املعدل و القانون التجاري، 

  عاله.أنفس املادة 2
  .01-10من القانون  32املادة 3
  .40هاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق،ص ايهاب نظمي صابر و 4
  .01-10من القانون  36املادة 5
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مبا حيصل داخل الشركة من خلل  حاطتها علماذلك إلو مواهلم، أو املسامهني للحفاظ على مصاحلهم 
  مشاكل حىت خيلي مسؤوليته.و 

ىل إقرتاح عزله عن طريق مذكرة خطية ترسل إحيق للمدقق اخلارجي مناقشة  قتراح عزله:إحق مناقشة  -5
يعترب امهني، و سمام اجلمعية العامة للمأالدفاع عن موقفه والرد و  قرتاح عزلهإالشركة، كذلك حيق له مناقشة 

ثري أللت ستخدام هذا احلقإو أحد الضوابط اليت حتول دون عزل املدقق اخلارجي عزال تعسفيا أهذا احلق 
  على املدقق اخلارجي.

ن أت الشركة حىت يتحقق من احيق للمدقق اخلارجي حتديد وقت اجلرد ممتلك تحديد وقت الجرد: -6
شرافه إن يتم هذا اجلرد حتت أو  ،1التدقيقعدالة عن الوضع املايل للشركة حمل القوائم املالية تعرب بصدق و 

حتت  ن تكونأن ال يعتمد على كشوف اجلرد اليت متت دون أال من حقه إو حبضور من ينوب عنه و أ
  شرافه.إ

نه ال يستطيع أذا وجد إحيق للمدقق اخلارجي  يه في القوائم المالية:أبداء ر إمتناع عن حق اإل -7
و أخطاء كاب األرتإو يف حالة أيضاحات اليت يراها ضرورية ملزاولة عمله، اإلفة البيانات و احلصول على كا

ذا مل يستطيع تكوين إيه يف القوائم املالية أبداء ر إمتناع عن نتظام الدفاتر املمسوكة من قبل الشركة، اإلإعدم 
  .2سبابي سبب من األا ألأي بشأر 

  : واجبات المدقق الخارجيالفرع الثاني
كمل أدقيق على جناز عملية التعمال خمتلفة إلأمن  أن يقوم بهفيما جيب واجبات املدقق اخلارجي تتمثل   

  :3هم هذه الواجبات ما يليأمن وبشكل موضوعي وفعال، و وجه 

                                                            
  .41هاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق،ص ايهاب نظمي صابر و 1
  .127، ص مرجع سابقو العملي"، لم تدقيق احلسابات النظري خليل الرفاعي، "عخالد اخلطيب و 2
ب اجلامعي مشاكل التطبيق العملي)"، املكت-املعايري والقواعد-"أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل (اإلطار النظريحممد السيد سرايا، 3

  .65-62، ص 2008احلديث، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
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من قيود يومية  اترها مبا حيتويدفن يقوم بالفحص والتدقيق الفعلي حلسابات الشركة و أجيب عليه  -1
التعاون العمل على تصحيحها بخطاء و أي أ كشفالتحقق من صحتها وسالمتها و غرض ستاذ باأل دفرتو 

  ؛مع حماسيب الشركة

ي طريقة أة باملختلف صوماخلصول و رجي التحقق من القيم املسجلة لعناصر األجيب على املدقق اخلا -2
ستخدام إمن طرق التحقق اليت يراها مناسبة بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر، وميكن يف هذا اجملال 

  ؛ساليب التدقيق الفنيةأدوات و أبعض 

تيار عينات خإنظام الرقابة الداخلية حىت يستطيع  فعاليةمدى  يقيمن أجيب على املدقق اخلارجي  -3
  ؛معظم عمليات الشركة يغطيالتدقيق بشكل مالئم وسليم و 

  قرتاحات املالئمة ملا يلي:اإلن يقدم التوصيات و أب على املدقق جي -4

  كتشافها.إخطاء اليت مت تصحيح األمعاجلة و  -أ  

  مكن ذلك.أخطاء مستقبال ما عدم الوقوع يف األ -ب  

  دارات الشركة.إقسام و حسن سري العمل يف األ -ج  

ا لفة و نظمة املختاألو اللوائح بتطبيق القوانني و ن الشركة تقوم أ منكد أجيب على املدقق الت -5 تلتزم 
  وقعت عليها.د العقود املختلفة اليت قبلتها و بطريقة سليمة، كما تلتزم بنصوص بنو 

د احملاسبية ن الشركة تلتزم بطبيق القواعأثناء القيام مبهمته التحقق من أجيب على املدقق اخلارجي  -6
  مثلة هذه القواعد ما يلي:أمن و  عارف عليهااملت

ا يف الشركة يف السنوات السابقة دون صول وفقا للطرق و هتالك األإحتساب إ -أ   املعدالت املعمول 
ا و بأال إتغيريها  نشطة األو  سبة للشركاتالعرف احملاسيب بالن وفقا ملا جرى عليهسباب معينة يقتنع  املدقق 

  املتماثلة.

  قل.أيهما ألفة و التكأثبات طرق تقييم املخزون السلعي مثل طريقة التقييم وفقا لسعر السوق  -ب  
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مثل خمصص  أاحلذر عن طريق تكوين بعض املخصصات املالئمة لتطبيق هذا املبداحليطة و  أتباع مبدإ -ج  
  مدى مالئمة معدله لرصيد املدينون يف الشركة.ساس تكوينه و أالديون املشكوك فيها و 

ال  ىتح اليت يتم حتميلها على حساب النتيجةعدم املبالغة يف تكوين املخصصات بصفة عامة و  -د  
ا عن الالزم ختفيض األ   رباح.يرتتب عليها عند زياد

قية لنشاط نه يظهر النتيجة احلقيأجيب على املدقق فحص عناصر جدول حساب النتيجة للتحقق من  -7
  نة املالية.و خسائر عن السأرباح أالشركة من 

القيم احلقيقية  ا تعرب تعبريا صحيحا عنأجيب على املدقق فحص عناصر امليزانية املالية للتحقق من  -8
اية السنة املالية.صول واخلصوم و لعناصر األ   بالتايل عن املركز املايل للشركة يف 

ملناقشة  للمسامهني يف الشركةجتماع اجلمعية العامة إحد مساعديه أو أن حيضر هو أجيب على املدقق  -9
  تقريره.

ارة يف غري دجتماع جملس اإلإو أجتماع اجلمعية العامة للمسامهني إعلى املدقق اخلارجي عند حضور  -10
على مجيع البيانات  اماليتلوه عليهم حبيث يكون تقريرا شعضاء و ىل األإن يقدم تقريره أشركات املسامهة، 

  الالزمة اليت تعرب عن:اهلامة و 

ة الدفاتر الالزمخلارجي قد حصل على كل البيانات واملعلومات والسجالت و ذا كان املدقق اإما  -أ  
  جناز عمله.إل

  منتظمة.ذا كانت احلسابات والدفاتر والسجالت سليمة و إما  -ب  

 لتقاريراالبيانات املسجلة يف احلسابات و  امليزانية تتفق معخلتامية و إذا كانت احلسابات اما  -ج  
  امللخصات املختلفة.و 

ا الشركة قد ذا كان اجلرد و إما  -د     تعارف عليها.ىل القواعد املإتطرق فيها التسويات اجلردية اليت قامت 

ة نشاط اللوائح اليت حتكم طبيعلنظم والقوانني و حكام بعض اذا كانت وقعت خمالفات معينة إلإما  -ه  
  الشركة.
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الية تظهر امليزانية املو خسائر و أرباح أة يظهر النتيجة احلقيقية من ذا كان جدول حساب النتيجإما  -و  
  .املركز املايل احلقيقي للشركة

  الفرع الثالث: صفقات المدقق الخارجي
  نذكر منها: ن يتصف املدقق اخلارجي مبجموعة من الصفاتأجيب 

قه الوايف ن يعطي هذا العمل حأمينا ونزيها يف عمله و أن يكون أعلى املدقق اخلارجي مانة المهنية: األ -1
ف به من عمل، ة يف تنفيذ ما يكلالفنيقصى طاقاته العلمية و أيبذل وأن يقوم بالعمل بوحي من ضمريه و 

لبيانات ريره سوى ايضمن تق ن الأو متويه، و أمانة دون حتريف أبدقة و  ليهاإن يعرض النتائج اليت يتوصل أو 
ن يكون أراء، و آ حدا فيما يبديه منأن ال جيامل أتقد بصحتها و اليت يثق يف سالمتها، واحلقائق اليت يع

  1مينا.أدائما لعمالئه ناصحا 

دق أيطلع على دقق اخلارجي موضع ثقة عمالئه، و ن املأحيث  سرار المهنة:أالمحافظة على  -2
ال يقوم أسرار و ن حيافظ الرجل املهين على هذه األأسرارهم حبكم عمله، تقتضي التقاليد املهنية على أ
  2.موضع ثقةو ن يكون دائما كتوما أستخدامها ضد عمالئه، و إو أفشائها إب

ان يشعر ذا كإي شركة أن ال يقبل املدقق اخلارجي تدقيق حسابات أيعين ذلك و  الكفاءة المهنية: -3
  3ي بالكفاءة املهنية املناسبة.أبداء الر إكمال عملية التدقيق و إنه ال يستطيع أب

يذ عملية التدقيق كافية عند تنفجيب على املدقق اخلارجي بذل العناية املهنية ال المهنية:بذل العناية  -4
ارجي مبعايري لتزام املدقق اخلإنقصد بالعناية املهنية ختبارات الضرورية. و جراء مجيع اإلإعداد التقرير و إو 
املتحصل عليها،  ثباتة اإلدلإختبار أشراف على عملية التدقيق، اإلو  لتدقيق املقبولة عموما، كالتخطيطا
   4يه الفين احملايد.أعداد تقرير حيتوي على ر إوراق العمل، تقييم القوائم املالية، أعداد إ

                                                            
  .121حممود الرفاعي، مرجع سابق، ص خالد اخلطيب وخليل 1

  2إيهاب نظمي صابر وهاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق، ص 35.
 3حممد مسري الصبان وحممد مصطفى سليمان، "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص 147.

  165، ص 2009وىل، التوزيع، عمان، الطبعة األوالتدقيق"، دار الراية للنشر و  "مراجعة احلساباتهر عاطف سودا،از 4
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ين يف دراسة أت و ىل صربإتعترب عملية التدقيق اخلارجي شاقة حتتاج  القدرة على التصرف:الصبر و  -5
العمالء وموظفي  ة يف التعامل معقبالال تستدعيوالبحث عن احلقيقة، و  حتليل عمليات الشركةوحتقيق و 

م.الشركة حىت تكسب ثقتهم و    حيصل على تعاو

ن يكون على أن يكون متمكنا من علم احملاسبة والتدقيق، و أعلى املدقق اخلارجي  المعرفة:الثقافة و  -6
اسبة التكاليف، التحليل التدقيق مثل حمسانية الوثيقة الصلة باحملاسبة و نجتماعية اإلمعرفة بكثري من العلوم اإل

ن أكات و و قانون الشر أو القانون التجاري أكذلك ما تصدره الدولة من قوانني ضريبية، دواته، و أو املايل 
ات الشركة ذلك ليتمكن من تدقيق عمليقتصاد و مببادئ اإلو  دارة،اإلصول العلمية للتنظيم و يكون ملما باأل

  تنوعها.ختالفها و إعلى 

بل جيب   من يدقق عملهم،يف أاخلطدقق اخلارجي عمله مفرتضا الغش وسوء النية و امل أيبد الأصل األو   
دقيق مفرتضا صحة العمل حىت يثبت له العكس، فاهلدف من عملية الت عملية التدقيق بنية حسنة أن يبدأ

   1خطاء.ليس اهلدف تصيد األو خطاء تصحيح األ

  التدقيق الخارجيتنفيذ عملية جراءات إ :الثالث المبحث
ة وصدق يه الفين احملايد حول شرعيأبداء املدقق اخلارجي ر إن اهلدف الرئيسي من التدقيق اخلارجي هو إ

ن يسري أيه ىل هذا اهلدف علإجل الوصول أمن املايل للشركة. و  زمدى متثيلها للمركوعدالة القوائم املالية و 
  مراحل.ربع أوفق منهجية علمية منظمة، عبارة عن 

  ول: التخطيط لعملية التدقيق الخارجيالمطلب األ
ذه املرحلة على املدقق و    تباع اخلطوات التالية:إللقيام 

  التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق :ىولاأل الخطوة

م اإله و نئكسب ثقة زباأساسية لنجاحه و عداد مكتب التدقيق يعترب دعامة إن حسن تنظيم و إ حتفاظ 
و أ    عمالأه من ليإداء ما يوكل أنتاجية لعمله الفين يف حيقق رفع الكفاية اإل كتساب مسعة جيدة، كماإو 

  قل تكلفة ممكنة.أبفضل مستوى علمي وفين و أخدمات، ب

                                                            

 1إيهاب نظمي صابر وهاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق، ص 36-35.
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فنيني عضاءه الأختيار إفضل صورة، حسن أليه على إاخلدمات املوكلة عمال و داء األأفيتطلب ضمان 
شراف عليهم إلالمي والتدريب الالزمان للمهنة وطبيعتها، و هيل العأمبختلف املستويات ممن يتوافر فيهم الت

معماهلم، و متابعة تنفيذها ألجراءات الفنية. و اإلعمال و دية األأثناء تأبعناية  وتدريبهم التدريب  تنمية كفاء
 أخالقياتد التمسك بقواععماهلم و أحرتامهم ملستويات املهنة يف إكد من حتريهم و أاملالئم، كل ذلك ليت

  1السلوك املهين.

  :2ساسيني مهاأيشمل مكتب التدقيق قسمني بشكل عام و 

ة والتنظيمية ستشارات احملاسبية والتكاليفية واملالية والضريبياإلعمليات التدقيق و يشمل  القسم الفني: -1
  غريها.و 

ا  داري:القسم اإل-2 يشمل اخلدمات املكتبية التقليدية اليت تساعد الوحدات الفنية على القيام بواجبا
  غريها.الطباعة و أعمال وراقه و أمساك حسابات املكتب وحفظ ملفاته وسجالته و إمثل 

  :3اليةساسية التن يراعي عند وضع اخلطة التنظيمية ملكتب املدقق اخلارجي النقاط األأكما جيب 

  داري.إقسم ىل قسم فين و إا املكتب وظيفيتقسيم  -1

ن أن تكون حدود السلطة واضحة، و أكل فرد من العاملني، على حتديد سلطات وواجبات كل قسم و  -2
  التصرفات اليت تقع داخل هذه احلدود.عمال و األيعرف كل فرد واجباته وحدودها و 

ا قوم عمال التدقيق اليت يأبخصوصا فيما يتعلق وحدودها و  طار الذي حيكم تفويض السلطةاإل -3
  غريها.املساعدين و املوظفني الرئيسني و الفنيون من 

 لني مهنيا يتناسب مع حجم العمل ونوعياته املتخصصة،تدعيم القسم الفين بعدد كاف من املؤه -4
  املختلفة.ة داريعمال اإلالكفاءة يف األملني الذين تتوافر فيهم اخلربة و داري بالعاتدعيم القسم اإلو 

                                                            
  .137، ص مرجع سابق"، -النظري والعملي–، "علم تدقيق احلسابات خليل الرفاعيخالد خطيب و 1
  .154-153، ص مرجع سابق"، -عرفةقتصاد املإلكرتونية و يف ظل البيئة اإل–مصطفى يوسف كايف، "تدقيق احلسابات 2
  .155-154عاله، ص أاملرجع 3
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يذها حتت متابعة تنفصحاب املكتب) برسم سياساته، ووضع برامج العمل و أو أضرورة قيام صاحب ( -5
ات السارية املفعول، ام التشريعحكألتزام بشرتاكهم الفعلي يف مراحل التنفيذ املختلفة مع اإلإو بأ شرافهمإ
  الغري.تقاليدها يف التعامل مع نة و امله أخالقياتاحملافظة على و 

  

  الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق الخارجي :ةالثاني الخطوة

   التمهيدية،  جراءاتختاذ بعض اإلإول مرة على املدقق اخلارجي قبل البدء يف عملية التدقيق للشركة أل
  :1تتمثل فيما يليو 

الف الشكل ختإجراءاته ختتلف بإلتعيني و ن شروط اأهنا نرى و  كد من صحة تعيينه مدققا:أالت -1
  عا لذلك.التحقق من صحة التعيني تبأكد و من هنا ختتلف طرق التلقانوين للشركة موضوع التدقيق، و ا

لك يف ذسيس والقانون الداخلي للشركة، و أطالع على عقد التعليه اإل ةفعند تدقيق شركات املسامه  
 امة اخلاصة الععلى قرار اجلمعي طالعال فعليه اإلإي يف بداية عمر الشركة. و أول حال كونه املدقق األ

  من العدالة. طالع على قرار تعيينهستثنائية فعليه اإلما يف احلاالت اإلأعادة تعيينه، إو أبتعيينه 

شركات الشخص الواحد فعليه احلصول على عقد مكتوب من صاحب شخاص و ما يف شركات األأ  
  .ن يوجه حتريرا بذلك لتعزيز تعيينهأ تفاق شفويا عليهذا كان اإلإدير، و و الشريك املأ الشركة 

ففي  يضا على الشكل القانوين للشركةأتتوقف هذه كد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة: أالت -2
ا شركات املسامهة  للمدقق  لزامية، فليس هناك حتديد لنطاق التدقيق حيث جييز املشرعإالرقابة على حسابا

يام يضاحات اليت قد يراها ضرورية للقاإلوحق طلب البيانات و طالع على كافة الدفاتر والسجالت اإل
ما يف شركات أو تضييق نطاقها على املدقق. أحد حتديد بعمله، لذلك فعملية التدقيق هنا شاملة ال حيق أل

ملربم بني ختيارية فال بد من حتديد نطاقها يف العقد اإامللكيات الفردية تكون الرقابة اخلارجية شخاص و األ
  نطاقها.و   حكامهاأن التشريعات ال تتدخل يف تنظيم عميله ألق اخلارجي و قاملد

                                                            
-118، ص 2004وىل، املراقب املايل من الناحية النظرية"، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األالرؤوف جابر، "الرقابة املالية و عبد 1

121.  
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سند أ ن يتعرف على الشركة اليتأجيب على املدقق  الحصول على معلومات تمهيدية عن الشركة: -3
ا، و إ في شركات املسامهة يضا. فأختالف الشكل القانوين للشركة إهذه الناحية ختتلف بليه تدقيق حسابا

مقرها القانوين، و  للشركة للتعرف على مركز الشركةسيسي والقانون الداخلي أيطلع على العقد الت نأعليه 
اهليئة  نعقادإحكام اخلاصة باألدارة و لس اإلجمعضاء مساهلا، السلطات املمنوحة ألأغرضها، ر مدة الشركة و 

ا، األالعامة و  حكام أرباح، ع األتوزيئمها املالية و عداد قواإحكام اخلاصة بالسنة املالية و التصويت على قرارا
  حتياطات.اإل

       ايل مجمسال الشركة اإلأطالع على عقد الشراكة ملعرفة ر شخاص فعلى املدقق اإلما يف شركات األأ
قتسام إ، كيفية ةدار املكافات اخلاصة مبن يقوم باإلدارة، الرواتب و اجلهة اليت تقوم باإلوحصة كل شريك و 

حتساب فوائد إحكام اخلاصة باألسمح لكل شريك بالسحب يف حدودها و املبالغ اليت تاخلسائر، رباح و األ
  و املسحوبات.أس املال أعلى حصص ر 

لسلطات ا يضاف يف كل احلاالت العوامل املشرتكة التالية: اخلارطة التنظيمية للشركة، التعرف على توزيع
وما     يكاتني املختصني بالتوقيع على الشمضاءات املوظفإاملسؤوليات بالشركة، احلصول على صورة من و 

  ذلك.شابه و 

العية للشركة مما ستطإعليه القيام بزيارة  التعرف على النواحي الفنية:ستطالعية للشركة و إزيارة  -4
حبيث يسهل  كيفية تسلسل العملياتنتاج والتخزين و طالع على سري العمل فيه من حيث اإلميكنه من اإل

  عملياته.ن يفهم طبيعة املشروع و أعداد برنامج التدقيق بعد إبعليه بعد ذلك القيام 

طالع اإلليا، و آم أعليه دراسة النظام احملاسيب املتبع دفرتيا كان فحص النظام المحاسبي للشركة:  -5
ىل إما و  ملام بكل خطوات التسجيل والرتحيلاإلختيارية، و اإللزامية منها و دفاترها اإلعلى سجالت الشركة و 

اية عملية التدقيق ذلك أل نتظام الدفاتر إيه الفين احملايد يتضمن احلكم حول مدى أصدار ر إنه ملزم يف 
  السجالت.و 

تعرف على ا يهنو القوائم المالية الخاصة بالفترات السابقة: لى الحسابات الختامية و طالع عاإل -6
ن أعليه و لها، تفصيخطة عمله و  ن هذا يساعد يف رسمنوعية التقارير السابقة ألاملركز املايل للشركة و 

  دارة.و تقرير جملس اإلأي حتفظات وردت بتقرير املدقق السابق أيفحص 
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ف ن حيصل على كشأحيث عليه  لية كل منهم:و مدى مسؤ لى العاملين بالشركة و التعرف ع -7
  املسؤوليات.و  رة التواقيع خصوصا اهلامة منها وامللزمة للشركة قانونا ومعرفة حدود السلطاتصو مساء، و باأل

قتطاعات يقوم املدقق اخلارجي بذلك ليتقنع بكافة اإلو  فحص مركز الشركة من الناحية الضريبية: -8
  كد من صحة البيانات الواردة بالقوائم املالية.أللضريبة حىت يت

ختبارية إىل إفلقد حتولت عملية التدقيق من كاملة تفصيلية  تقييم نظام الرقابة الداخلية:دراسة و  -9
نات على درجة حجم العيختبارات و تتوقف كمية اإلختبارات. و اإلحصائية و سلوب العينات اإلأتقوم على 

  متانة نظام الرقابة الداخلية املستعمل.

حي املذكورة ت على الشركة يف هذه النواأعند متديد مدة تعيينه يقتصر عمله على التغريات اليت طر و   
  سابقا.

  مج التدقيق الخارجي: براةالثالث الخطوة

  تعريف برنامج التدقيق أوال:

د تنفيذ عملية تباعها عنإاليت سيتم التدقيق، و جراءات نه عبارة عن وصف إلأيعرف برنامج التدقيق ب
ق اخلارجي نه اخلطة اليت يرى املدقأهداف املطلوبة من عملية الفحص، كما يعرف بالتدقيق لتحقيق األ

حىت و ية، القوائم اخلتامعداد احلسابات و إستخدمت يف إدلة اليت سالمة األتباعها، لفحص مدى إضرورة 
تضمن يه الفين املستقل عنها يف تقريره الذي يقدمه ملن كلفوه بعملية الفحص كما يأن يبدي بر أيستطيع 

الالزم الوقت و  هداف،جراءات الالزمة لتحقيق هذه األاإلو  هداف املطلوب حتقيقها،ىل األإشارة الربنامج اإل
افة املبادئ ك  ن برنامج التدقيق يعرب عن خطة للتدقيق روعي يف وضعهاأميكن القول بتقريبا للتنفيذ، و 

  .1العملية لعملية التدقيق اخلارجيصول العلمية و األو 

  عتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم برنامج التدقيق: اإلثانيا

                                                            
عمان، الطبعة  التوزيع،لنشر و دار كنوز املعرفة العلمية لخالد راغب اخلطيب، "دراسة معمقة يف تدقيق احلسابات"، و  حممد فضل مسعد1
  .132-131، ص 2009وىل، األ
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ه للمستندات ثناء فحصأجيب على املدقق اخلارجي عند تصميمه لربنامج التدقيق الذي سيسري عليه 
  :1عتبارات التاليةن يراعي اإلأالسجالت و الدفاتر و 

  يقها.ن لكل منها خطوات معينة كفيلة بتحقم جزئية، ألأعملية التدقيق كاملة كانت التقيد بنطاق  -1

الداخلية املوجودة بالشركة حيث على ضوء درجة الكفاية تلك، يتحدد نطاق مدى كفاية نظام الرقابة  -2
  عملية التدقيق.

ن يتيح الربنامج أليس غاية حبد ذاته، فيجب ن التدقيق وسيلة و ىل حتقيقها ألإهداف اليت يرمي األ -3
  هداف.حتقيق تلك األ

  ن يف حجيتها.ستخدام وسائل التدقيق اليت متكن املدقق من احلصول على القرائإ -4

ضوئها يقوم  اليت علىحالة، فكل شركة ظروفها اخلاصة و  تباع طرق التدقيق اليت تالئم ظروف كلإ -5
  الئم.عداد برنامج التدقيق املإاملدقق ب

      اتر سرد للخطوات اليت ستتبع يف فحص الدفن برنامج التدقيق ليس جمرد أمما سبق ميكن القول ب  
عها املبادئ لبنيان، روعي يف وضلكنه يعرب عن ترمجة خلطة حمكمة احصائية، و اإلوالسجالت احملاسبية و 

حددت معاملها  هدافأما ينتظر حتقيقه من هذه العملية من صول العلمية والعملية لعملية التدقيق، و األو 
ات دقيق احلسابتارجي الوصول بعملية الفحص و اخلتدقيق العداد برنامج إن يراعي يف أنبغي يمقدما كما 

  .2ىل املستويات املتعارف عليها بني مزاويل مهنة التدقيق اخلارجيإ

  نواع برامج التدقيقأ: اثالث

راءات املمكن جحيوي اإلدقيق يفي جبميع عمليات التدقيق و من غري املمكن وضع برنامج موحد للت  
الشكل  اخلاصة منوفها شركة ظر ن لكل ذلك ألكل الشركات حىت املتماثلة منها و تناسب  و  تطبيقها

  .3داري...اخلالتنظيم اإلالقانوين وظروف العمل و 

                                                            
  .161-160مرجع سابق، ص ، "-قتصاد املعرفةإلكرتونية و يف ظل البيئة اإل–مصطفى يوسف كايف، "تدقيق احلسابات 1
  .134خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص و  حممد فضل مسعد2
  .144الرفاعي، مرجع سابق، مود حمخليل خطيب و راغب خالد 3
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  :1هيلربامج التدقيق و نواع أثالثة ذكر  ميكن

 جراءات التدقيق املمكن تطبيقها يف نوع معنيإو هداف هي الربامج الشاملة ألو البرامج النموذجية:  -1
اعاة جراء التعديل مر إمن الشركات املتماثلة فيضع برنامج منوذجي ميكنه من التحضري للعملية وفقا له مع 

 هنأيعاب عليه و الزم. جراء ضروري و إختاذ إنه يضمن منع السهو يف أميزته ملا حيصل عليه من معلومات و 
تباع إميع بعدم ذلك ينصح اجللو يف علم التدقيق، و أة التطورات يف الشركات عدم مساير يتصف باجلمود و 

 هذا النوع. 

يام بدراسة ذلك بعد القربامج اليت يتم تصميمها مقدما، و هي ال و المحددة مقدما:أالبرامج الثابتة  -2
قييم نظام تودورة النظام احملاسيب والدورة املستندية، وبعد فحص و  تفصيلية دقيقة لظروف الشركة الداخلية،

  الرقابة الداخلية.

، ا عند تدقيق كل عملية على حدىتباعهإجراءات الواجب اإلعد هذه الربامج لتوضيح اخلطوات و تو 
متماثلة، انت و كلقيق اخلارجي يف كل الشركات حىت و نه ميكن تطبيق برنامج التدأاليعين لفظة الثبات و 
  :3مههاأهلذه الربامج مزايا عدة و  .2جلها فقطأعد من أمنا يعين تطبيق الربامج على الشركة اليت إو 

ما بذلك يستخدم كدليل يف حال املنازعات، كدائه، و أيعترب الربنامج سجال كامال مبا قام املدقق ب -1
  داة مراقبة على املساعدين؛أيقدم ك

  ه؛ختصصبني املدقق ومساعديه كل حسب خربته وكفاءته و  تساعد على تقسيم العمل -2

و اخلطوات الضرورية، كما حتول دون أجراءات ختاذ بعض اإلإ دطمئنان املدقق اىل عدم السهو عنإ -3
  التكرار لبعض اخلطوات؛

  تباعها؛إتعترب تعليمات صرحية خلطوات العمل الواجب  -4

  حكام خطة العمل؛املتشعبة إلتعترب ضرورية يف املشاريع الكبرية  -5

                                                            
  .145-144املرجع اعاله، ص 1
  .135-134خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص حممد فضل مسعد و 2
  .212، ص 2004ردن، الطبعة الثانية، مني عبد اهللا، "علم تدقيق احلسابات (الناحية النظرية)"، دار وائل للنشر، األأخالد 3
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ستعماهلا، يف حالة غياب املساعد إو ضياع وقت بأن يتم العمل دون عناء أي مساعد أيستطيع  -6
  خر املكلف به؛اآل

  :1مههاأنتقادات نه تعرض إلأال إبالرغم من املزايا املذكورة   

  لية حبتة؛آو أىل عملية روتينية إقد تتحول عملية التدقيق  -1

ي خلل من أ كتشافإيف حالة مثال ي تعديل فيها، أجراء إعدم لستخدام الربامج الثابتة إخيشى من  -2
  لربامج املوضوعة؛ضافتها لحتتاج إلستجدت و إو وجود عمليات أثناء تنفيذ الربامج، أة نظام الرقابة الداخلي

،  ض العملياتالنظر عن بعغض ىل إالتمسك بتنفيذها كما هو حمدد فيها، قد يؤدي الربامج الثابتة و  -3
كن للمدقق لكن ميو بتكار يف برامج التدقيق، اإلملدققني املساعدين على التجديد و كما حتد من قدرة ا

لى عرض تشجيعهم عخر، و من وقت آللتقاء مبعاونيه نتقادات عن طريق اإلن يتفادى هذه اإلأالفطن 
م و إرائهم و آ يله لالفضل لربنامج وتعدلي نقاط ضعف أجلة املالحطات اهلامة اليت تعمل على معاقرتاحا
دف التشجيع على املبادرة و  ،نحساألو    بتكار.اإلوذلك 

ية لعملية يد اخلطوط الرئيسيقتصر هذا النوع على حتدو و برامج الخطوط الرئيسية: أبرامج مرنة  -3
ختبارات كمية اإلو اعها تبإترتك اخلطوات التفصيلية الواجب هداف الواجب حتقيقها، و األوالتدقيق و  الفحص

زته متكن املوظفني من ميثناء القيام بعملية التدقيق. و أي يتم تقريرها أبدء يف العملية، الالضرورية حلني 
م و إ املالئمة لظروف ة و ساليب املناسباألختيار الوسائل و إتباع اخلطوات و إدرايتهم الفنية يف ستخدام خربا

  اسبا.هيال عمليا منأتو ملدقق اخلارجي تدريب عملي كبري وخربة واسعة . مما يتطلب يف ايةاحلال

  عالمات العمل وراق ومذكرات و أ: ارابع

اأوراق العمل بأتعرف  وراق العمل:أ -1 جراءات اإلل اليت تشماملدقق و  ا: "السجالت اليت حيتفظ 
ستنتاجات ذات اإلو  احلصول عليها، املعلومات اليت متختبارات اليت مت تنفيذها، و اإلو اليت مت تطبيقها، 

                                                            
  .136-165ب، مرجع سابق، ص خالد راغب اخلطيحممد فضل مسعد و 1
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ع املعلومات ن حتتوي ملفات العمل على مجيأجيب التدقيق، و من خالل عملية  ليهاإل الصلة اليت مت التوص
ا للقيام  .1املدقق" لتوفري الدعم لتقريربعملية التدقيق على حنو مالئم و  اليت يرى املدقق ضرور

ليه إيستند  معلومات الذير الوحيد مبا حتتويه من بيانات و املصدساس الدائم و وراق العمل األأكما تعترب 
بني تقرير و  هي تعترب حلقة وصل بني الدفاتر والسجالتيه. فأيف التعبري عن ر عداد تقريره و إاملدقق يف 

اتعترب ملكا للمدقق و . و املدقق   :3هذه املعلومات حتفظ يف ملفني مهاو . 2ال حيق للشركة املطالبة 

ملعلومات امبجرد التعاقد على عملية جديدة ويتضمن البيانات و هو ملف يفتح الملف الدائم:  -1-1
  :5تشملو ، 4ا تستخدم لعدد من السننيأي أستمرارية و الثابتة املتميزة باإلأالدائمة 

  *نبذة عن حالة الشركة كما يلي:

  يس.سأتاريخ التالتسجيل و عنوان الشركة ومصانعها وفروعها، والشكل القانوين ورقم سم و إ -1

  توقيعات املفوض بالتوقيع.مساء و أ -2

  صور عن القوائم املالية للسنوات السابقة.و  السجالت املستخدمةقائمة بالدفاتر و  -3

  صول الثابتة.األال والسندات و امل سأبيان ر  -4

  داري كما يلي:*نبدة عن التنظيم اإل

  املسؤوليات.ختصاصات و ملخص منه يوضح اإل -1

  سؤول.صالحيات كل مملخص ملسؤوليات و مساء املوظفني املسؤولني وصور تواقيع املسؤولني و أ -2

  خرى متنوعة:أ*بيانات 

                                                            
"، مرجع سابق، ص -االجراءات العمليةطار النظري و اإل–حسن يوسف القاضي، "مراجعة احلسابات املتقدمة محد دحدوح و أحسني 1

155.  
  .147الرفاعي، مرجع سابق، ص حممود خليل اخلطيب و راغب خالد 2
  .154، مرجع سابق، ص النظرية)"ة مني عبد اهللا، "علم تدقيق احلسابات (الناحيأخالد 3
  .163مرجع سابق، ص ، قتصاد املعرفة"إلكرتونية و مصطفى يوسف كايف، "تدقيق احلسابات يف ظل البيئة اإل4
  .146الرفاعي، مرجع سابق، ص حممود خليل اخلطيب و راغب خالد 5
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  دارة املؤثرة على احلسابات.جملس اإلة العامة و معياجل كل من  ملخص قرارات -1

  ملخص العقود القائمة مع الغري. -2

ا لتزامات طويلة األملخص اإل -3   الشركة.جل املرتبطة 

ية املرتبطة بعملية اليتكون من البيانات اليت ال تتجاوز السنة املالية احل و السنوي:أالملف الجاري  -1-2
  :1تتضمن هذه البيانات ما يليالتدقيق، و 

  ة العامة).أو قرار اجلمعينسخة من خطاب التعيني (عقد  -1

  خطاب اجملادلة.مساء املدققني السابقني و أبيان ب -2

  .من مراسالته مع الزبون نسخة -3

  تقييم الرقابة الداخلية.نسخة من تقريره عن نتيجة دراسة و  -4

  عده للعملية.أنسخة من برنامج التدقيق الذي  -5

  .اجلمعية العامة خالل السنةدارة و ملخص حملاضر جلسات جملس اإل -6

يف كشوف التحليلية لبنود التكالالازين املراجعة الشهرية (الدورية) و مو ميزان املراجعة النهائي و  -7
  ية.انية املالز مفردات املييرادات و اإلو 

اية الفرتة.أملخص لقيود التسويات اليت  -8   جريت يف 

  ).تثبيتاتحماضر اجلرد املختلفة (نقدية، بضاعة،  -9

رير نسخة من تقو  الدفاترساعديه املرتبطة بفحص احلسابات و مخة عن التقارير الدورية للمدقق و نس -10
  املدقق النهائي.

                                                            
  .147-146، ص ، املرجع نفسهالرفاعيحممود خليل اخلطيب و راغب خالد 1
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 وراق العمل املوجودة يف امللف اجلاري تساعدأكد من أكما يقع على عاتق املدقق اخلارجي مسؤولية الت
  :1يتعلى حتقيق اآل

يق احلسابات كتشافه خالل تدقإاليت مت صور يف نظام الرقابة الداخلية، و القوجه الضعف و أتفاصيل  -1
  ختذت ملواجهتها.إاخلطوات اليت القصور من نتائج و اجلارية للعمليات، وما يؤدي ذلك 

 أنبش ما متاظئة و السجالت اخلستفسارات وتساؤالت املدقق اخلارجي و إالتفاصيل الكاملة عن  -2
  معاجلتها.

  من تقييمها.ع بيان كيفية التحقق من وجودها و ، ماخلصومصول و التغريات يف األ -3

  ن وجد.إتفاصيل العمل املنفذ خارج برنامج التدقيق  -4

  ائب.عمال الضر أيضا عن أغراض الضريبية، حينما يكون املدقق مسؤوال املعلومات املطلوبة لأل -5

  تفسري النتائج اليت حققتها الشركة.حتليل و  -6

  :2مذكرات التدقيق -2

م بتدوينها بسجله يضاحات فيقو إىل إمور اليت تكون حباجة ىل بعض األإثناء عمله أكثريا ما يتعرض املدقق 
ا املدقق يف هذا السجل ما يلي:ا، و أتدوين ما مت بشو اخلاص    من مالحظات اليت يدو

  و الغري املستوفية لبعض الشروط الشكلية واملوضوعية والقانونية.أبيانات باملستندات املفقودة * 

ا. رصدة احلسابات اليت خيشى املدققأ*    حدوث تالعب 

  ثناء عملية التدقيق.أخطاء اليت عثر عليها املدقق كشف باأل*  

  ستكماهلا يف مرات قادمة.إمور اليت يريد املدقق كشف باأل*  

  ظمة الرقابة الداخلية.أكشف مبا وجده من ثغرات يف *  

                                                            
  .152-151، ص مرجع سابق ،حممود وآخرونفت سالمة أر 1
  .127-126إيهاب نظمي صابر وهاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق، ص 2
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  عالمات التدقيق: -3

العالمة عند القيام بعملية التدقيق حىت يؤشر بثناء أو رموز خمتلفة أن يستخدم عالمات أجيب على املدقق 
ا  البني موظفي املكتب مثل الشيفرة و  ن تكون هذه العالمات سريةأيشرتط نتهاء من عمله، و اإل يبوح 
ع يف الدفاتر ن توضأجيب لوان خمتلفة لتلك الرموز، و أستعمال إيقوم املدقق بقد و ال فقدت سريتها، إو 

  :2خراليت قد ختتلف من مكتب آلتلك الرموز  و أمثلة من و  .1بعناية تامة

  سيأللدالة على تدقيق اجملموع الر   =

  خرىللداللة على النقل من صفحة أل   م

X   فقياألو  يسأللداللة على تدقيق اجملموع الر 

V   للداللة على التدقيق مستنديا  

  للداللة على وجود كشف حتليلي  ك

  احلسابخر من للداللة على يف اجلانب اآل ح 

O  و شطبهأغاء رقم إلللداللة على  

  المطلب الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية
ها هدافأدارة يف الوفاء بذلك ملساعدة اإلهتمام بالرقابة الداخلية بإزدياد حجم الشركات زداد اإلإ
طريق الوسائل  نذلك عوالتالعب و  سختالوىل حبماية النقدية من اإليف مراحلها األ هتمتإسرتاتيجية، فاإل
ا وتقييم الوظائف  على املوظفني املسؤولني عليه املسؤوليات املرتتبةفيلة حبمايتها كتحديد الواجبات و الك

خمتلف ن و تدت لتشمل الرقابة على املخزو مإ، مث  عمليات الدفععمليات التحصيل و و  التسجيل كعمليات

                                                            
  .130زهري احلدرب، مرجع سابق، ص 1
  .130املرجع أعاله، ص 2
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هكذا ميكن و  دقة البيانات احملاسبية.و ضمن الوسائل الكفيلة لضمان صحة لتتصول، وتوسعت عناصر األ
   .1الداخليةنظمة الرقابة أن يعترب نظام الرقابة الداخلية كمجموعة من أ

  

  

  : مفهوم الرقابة الداخليةوالأ

ظيمة وكل ما نه: "اخلطة التنأمريكي للمحاسبني القانونيني نظام الرقابة الداخلية بلقد عرف اجملمع األ 
درجة ات و ختبار دقة احلسابإب ذلكو  صولتتبناها الشركة للمحافظة على األجراءات إيرتبط من وسائل و 

 .2دارية املوضوعة"تباع السياسات اإلإتشجيع عتماد عليها، كفاءة العمل و اإل

  نظمة الرقابة الداخليةساسية أل: المقومات األاثاني

  : 3ام الرقابة الداخليةالتالية يف نظنه ال بد من توافر املقومات الرئيسية أجيمع الباحثني يف التدقيق على 

سية مع حتديد دارات الرئيتوضيح اإلختصاصات، و يراعي يف وضعه تسلسل اإلداري: إهيكل تنظيمي  -1
ت الكبرية لشركال التنظيمي ال بد منه خاصة يف ااهليكبدقة تامة. و  داراتمسؤوليات هذه اإلو  سلطات

ا عن طريق اإلإاليت تتعذر  دارة إىل دارات فرعية متعددة تتو إتصال الشخصي، بل ال بد من وجود دار
نوع الشركة  من حيث التصميم علىيتوقف اهليكل التنظيمي الشركة ضمن صالحيات ومسؤوليات معينة. و 

لك لية، كذي تطورات مستقبأاملرونة ملقابلة ن تراعي فيه البساطة و أبد وال شكلها القانوين،و حجمها و 
دارات اليت ل اإلستقالإن حيقق اهليكل التنظيمي أاملسؤولية. كما جيب حيث حتديد السلطة و الوضوح من 

ن تلك العمليات سبة ععن تلك اليت جتري فيها احملاصول و دارات اليت حتتفظ باألتقوم بالعمل عن اإل
  صول.األو 

                                                            
1 Micheline Friederich et Georges Langlois, « Comptabilité et audit », DSCG 4, 5eme édition, édition 
Foucher, France, 2015, p 132. 

  .58مرجع سابق، ص  ،"-جراءاتإمعايري و –"املراجعة إدريس عبد السالم إشتيوي،2
  .196-193، ص 2012وىل، ردن، الطبعة األالتوزيع، األة يف البنوك"، دوار وائل للنشر و الرقابمني عبد اهللا، "التدقيق و أخالد 3
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لحسابات، مبوب لعلى جمموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت، ودليل يعتمد  نظام محاسبي سليم: -2
قابة فعالة، بية مستندية حتقق ر تصميم لدورات حماسإحتياجات الشركة، و جمموعة من املستندات تفي بو 
ن أب جيحىت يسهل فهمه على من يستعمله. و الوضوح و املستند البساطة و أن يراعي يف السجل أجيب و 

ن يراعي يف تصميمه كافة أ دارة الشركة، كما جيبإهداف أو املستند هدفا من أ خيدم ذلك السجل 
ما يكفل ا هن يراعي يف تصميمأستخداماته احملتملة حىت تقلل من تغيري النماذج كل حني، كما جيب إ

  حتقيق رقابة داخلية فعالة يف املراحل اليت مير فيها املستند.

ال      ة حبيث قسام املختلفمع مراعاة تقسيم الواجبات األ جراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات:اإل -3
احملاسبة و ها صول املرتتبة عليحتفاظ باألاإلنشائها و إي أخرها، آىل إوهلا أشخص واحد بعملية ما من  يقوم

ختالس. إو أ   احدة يشكل خطرا على املشروع بوجود تالعب ن اجلمع بني هذه املراحل يف يد و عنها، أل
ذلك العملية و  ثناء تنفيذأو تلقائية أدارة توزيع العمل بشكل يضمن هلا وجود رقابة ذاتية لذلك على اإل

  .أاخلطخر. وهكذا تقل فرص التالعب والغش و آبواسطة ما حيققه موظف رقابة على موظف 

شركة يف دقيق لوظائف الهو توصو  وضعهم في المراكز المناسبة:كفاء و ختيار الموظفين األإ -4
و أ  ضع كل موظف و ختيارهم و إالربنامج املرسوم لتدريب العاملني يف الشركة مبا يضمن حسن و  املختلفة،

  ستفادة من الكفاءات املختلفة.عامل يف املكان املناسب له حىت ميكن من اإل

لذلك جيب و  ذلك لتحقيق كفاية عالية فيه:دارات الشركة ومراحله المختلفة و إداء في رقابة األ -5
ت اف عن هذه املستوياحنر إي أذا ما وجد إداء خمطط هلا ومرسومة و ألتزام مبستويات اإلمالحظة ضرورة 
شراف كل مسؤول إداء بطريق مباشر كتتم رقابة األجراءات الكفيلة بتصحيحه. و وضع اإلو  فيجب دراسته

تقديرية، لدوات الرقابة املختلفة مثل: امليزانيات اأستعمال إو عن طريق غري مباشر كأعلى عمل حمدد، 
  التدقيق الداخلي،....اخل.التكاليف املعيارية، تقارير الكفاية و 

جلة بالدفاتر ات احملاسبية املسدقة البيانأكد من صحة و مبا يكفل الت لية:ستخدام كافة الوسائل اآلإ -6
ا من صول الشركة و أاحملافظة على والسجالت و    ختالس.إو أي تالعب أموجودا

ابقا تتوفر س خرى حيث املقومات املذكورةمن شركة ألختتلف هذه املقومات  القول بأنيف األخري ميكن و   
رية ات الصغما يف الشركأعدد كبري من املوظفني. مكانيات مادية و إمتالكها ذلك إلالشركات الكبرية، و يف 
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قابة ر الت احلديثة يف العمليات يساعد على جعل نظام الستخدام اآلإيعتمد على الرقابة الشخصية و 
  الداخلية مقبوال.

  

  

  : وسائل تقييم نظام الرقابة الداخليةاثالث

ى كفايته ما تقييم مدللتعرف على النظام يف املؤسسة و  قق اخلارجيدمن الوسائل اليت يستخدمها امل  
  :1يلي

كون موجودة عادة ت جراءات الرقابية اليت جيب أنسئلة، تتعلق باإليتكون من عدد من األستبيان: اإل -1
تعلق كل ىل حماور، يإسئلة تقسم هذه األبالنسبة لكل نوع من العمليات، و  الغشخطاء و ملنع حدوث األ

  خل.إوراق القبض...أو بنوع معني من العمليات املوردين، الزبائن، أحد املوضوعات أحمور ب

جابة عنها دون طاع اإلال يست سئلة اليتحيتوي عادة على فراغ يسمح بوضع تعليقات توضيحية لبعض األو 
"ال" تدل  ــــب جاباتو "ال". اإلأجابة عليها بــــ "نعم" سئلة حبيث تكون اإلتصاغ األمناقشة تفصيلية، و 

جابات بـــ "نعم" فتدل على وجود نظام رقابة داخلية ما اإلأعلى نقاط ضعف يف نظام الرقابة الداخلية، 
  2فعال (نقاط قوة يف النظام).

   تلفة وجه النشاط املخأق لفهم تسلسل العالقات بني ستخدام خرائط التدفإيتم  :3خريطة التدفق -2
ا من مستندات و  يانيا جلزء من ق شكال بخذ خرائط التدفأتخرى يف نظام الرقابة الداخلية، و أما يتعلق 

الرقابة  لة حول نظامخرائط التدفق املدقق من احلصول على معلومات ذات دالابة، كذلك متكن نظام الرق
داد خرائط عإخطاء اجلوهرية املمكن حدوثها. ميكن ىل األإستنادا إضعفه الداخلية وبيان نقاط قوته و 

  التدفق وفقا للخطوات التالية:

                                                            
  .142-140سابق، ص زهري احلدرب، مرجع 1
ية، جراءات"، مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثاناإلاملفاهيم واملعايري و مصطفى عيسى خضري، "املرجعة: 2

  . 2010، ص 1996
  .221-220غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص 3
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  ؛ستخدامهاإسلوب تدفقها خالل مراحل أن يقوم املدقق بدراسة الواجبات واملستندات و أ -1

  ؛يها يقوم املدقق بوضع وصف مبدئي لنظام الرقابة الداخليةستنادا علإاخلطوة السابقة و بعد  -2

م ىل املعلومات الواردة يف ملخص واجبات العاملني واجباإستنادا إعداد خريطة تدفق النظام إيقوم ب -3
  ستفسارات املدقق.إعلى 

  ن يراعي ما يلي:أعداد خرائط التدفق جيب إعند قيام مدقق احلسابات ب

نوع ة و سم الشركإوراق التدقيق اخلاصة به، كذلك أرقام أعنوان لكل خريطة تدفق بعطاء إن يتم أ -1
  ؛ستالم نقدية، خمزون،...اخل)إالنظام (

  طة.يعمدة اخلر أعلى كل عمود من أو الشخص املختص يف أو القسم أسم الوظيفة إن يتم ذكر أ -2

اخلاص  اسطة املسؤولني يف العموداملعدة بو ت املتداولة و املستندان توضح مسؤوليات كل وظيفة و أ -3
  و املوظف.أو القسم أ بالوظيفة

جراءات عن طريق هذه الوسيلة حيصل املدقق على وصف تفصيلي مكتوب باإلالوصف الكتابي:  -3
ع من العمليات عادة يتم متابعة تدفق كل نو بة لكل نوع رئيسي من العمليات، و الرقابية اليت تتخذ بالنس

لسجالت اليت يتم عدادها، اإعمال املختلفة، املستندات اليت يتم داء األأالذين يقومون بمع متييز املوظفني 
ا و اإل عداد هذا الوصف الكتايب يقوم املدقق عادة بتلخيص كل جزء إبعد و  تقسيم الواجبات.حتفاظ 

نة يف يلة تتميز باملرو هذه الوسضعف، و نقاط الو ضعيف و أو كايف أجزاء النظام كــ قوي أرئيسي من 
  تطبيقها.تصميمها و 

قييمه من تلدراسة نظام الرقابة الداخلية و  ستخدام هذه الوسيلةإيتم رائط التنظيمية: خدراسة ال -4
رائط الدورات خمثل اخلريطة التنظيمية العامة و  خالل دراسته للخرائط التنظيمية املستعملة يف الشركة

ا صعبة يف أيعاب على هذه الطريقة بإخل. و جور...األتلف العمليات كاملبيعات والنقدية و املستندية ملخ
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ما أن اخلرائط تظهر الوقائع العادية، و ستخالص درجة متانة نظام الرقابة الداخلية من واقعها ألإرمسها و 
ا مهمة يف معظم األاإل   .1احلاالتو  حيانجراءات غري العادية فال تظهرها بالرغم من كو

ل ن يقوم بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية يف الشركة من خالأميكن املدقق  فحص النظام المحاسبي: -5
كل ؤولني عن  املسله على كشف بالسجالت احملاسبية و فحص النظام احملاسيب املطبق عن طريق حصو 

مكن الكشوف يت ذهة املستندية من خالل هالدور سجالت، وكذلك املستندات و تدقيق تلك السجل و 
  .2و ضعف نظام الرقابة الداخليةألى قوة املدقق احلكم ع

  : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخليةعاابر  

ن يقوم املدقق اخلارجي بتقييم نظام الرقابة الداخلية يف الشركة حمل التدقيق من خالل اخلطوات أميكن 
  :3التالية

  التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية -1

باملعلومات  امملذلك من خالل اإلافية عن نظام الرقابة الداخلية و املعرفة الكن حيقق أجيب على املدقق 
لية من خالل طبيعة تدفق العمليات املانظام الرقابة الداخلية من جهة، و اخلاصة بالبيئة اليت يعمل فيها 

  يساعد املدقق على ما يلي:خرى، و أالنظام احملاسيب يف الشركة من جهة 

  :ا املدقق مبا يساعده علىعمل فيهيالبيئة الرقابية: اليت الداخلية املطبق يف الشركة و  ابةطبيعة نظام الرق -1

 دارية متعددة؛إما حيتويه من مسؤوليات داري للشركة و التعرف على اهليكل اإل 
 فقيا أال فيها تصطبيعة خطوط اإلاملسؤولية داخل هذه املستويات و  التعرف على توزيع خطوط

 سيا؛أر و 
 دارة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية املطبق يف الشركة؛اإلشراف و بيعة اإلالتعرف على ط 
  حتقيق الرقابة؛ دورها يفمات التدقيق الداخلي يف الشركة وطبيعة عملها و خدالتعرف على وظائف و 

                                                            
، ص 2004دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة،  )"،والعملية النظريةة "علم تدقيق احلسابات (الناحي مني عبد اهللا،أخالد 1

176-177.  
  .221، مرجع سابق، ص غسان فالح املطارنة2
  .  91-88حممد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 3
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  ا الشركة و نواع اأالتعرف على ا وتنفيذها و كيفملعامالت اليت تقوم  ة معاجلو   تسجيلهاية التصريح 
ا؛  بيانا

 لكرتونيا.إة البيانات اليت تتبعها يدويا و التعرف على طرق معاجل 

  الل:الدورة احملاسبية: اليت حتكم طبيعة العمل املايل فيها من خيعة النظام احملاسيب يف الشركة و طب -2

  بيعة وظيفةطالشركة واملستندات املستخدمة فيها، و التعرف على طبيعة الدورة احملاسبية لعمليات  
ن هذه الدورة متثل العنصر اهلام من عناصر املدخالت يف النظام احملاسيب أساس أكل مستند على 

 للشركة؛
 ليلها (يدويا حتانات الواردة يف هذه املستندات وطريقة معاجلتعا و التعرف على مرحلة تشغيل البي

 و الكرتونيا)؛أ
  التعرف على مرحلة املخرجات للنظام احملاسيب املتمثلة يف جمموعة القوائم املالية اليت ينتجها النظام

 طبيعة مستخدميها.عدادها و إالغرض من وحمتويات كل منها، و  احملاسيب 

  نتيجة التقييم المبدئي -2

ستنتاجني حد اإلأىل إن يصل أ بعد التقييم املبدئي لنظام الرقابة الداخلية يف الشركة من طرف املدقق ميكن
  التاليني:

  عتماد على نظام الرقابة الداخليةول: عدم اإلستناج األاإل

ستناج من خالل التقييم املبدئي الذي قام به لنظام الرقابة الداخلية املطبق يف ىل هذا اإلإيصل املدقق و 
  ىل النتائج التالية:إنه توصل أساس أالشركة على 

  ذا الشكل ال يصلح بأيم النظام القائم بشكل تفصيلي، و تقيال جدوى من دراسىة و صفة نه 
 ساسية للتدقيق؛ختبارات األعامة يف جمال حتديد نطاق اإل

 طبيقه سوف لتزام بتختبار اإلإضافية للنظام متضمنة إو دراسة أي عملية تقييم تفصيلي أن إ
 هذه الدراسة. و منأفقات تفوق بكثري املنافع املتوقعة من هذا الفحص نتتكلف 
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ابة الداخلية، جديد لنظام الرق و تقييمأية دراسة أجراء إبناء على هاتني النتيجتني يتوقف املدقق عن و 
جراءات إراء من جإي أعتماد كلية على ساسية بدون اإلختبارات األبذلك يقوم املدقق بتصميم برنامج اإلو 

دم قيامه بدراسة سباب الرئيسية لعيعرض املدقق األ يف هذا اجملالالداخلية اليت تتبعها الشركة، و  الرقابة
  تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية.

  

  عتماد على نظام الرقابة الداخليةستناج الثاني: اإلاإل

عتماد ن اإلن نظام الرقابة الداخلية املطبق يف الشركة ميكأىل إستنتاج عندما يتوصل ىل هذا اإلإيصل املدقق و 
حديد مدى كفاية تقييم النظام لتستمرارية يف فحص و لذلك فعليه اإلرنامج عمله، و عليه يف جمال وضع ب

  هرية.خمالفات جو خطاء و أكد بعدم وجود أجراءات الرقابة يف تزويده بدرجة معقولة من التإأساليب و 

  التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية -3

ه املبدئي هلذا النظام وء تقييملداخلية يف الشركة على ضجراء التقييم النهائي لنظام الرقابة اإيقوم املدقق ب
ن حيكم على أبناءا على التقييم النهائي يستطيع املدقق لتزام والسياسات الرقابية، و ختبارات اإلإنتائج و 

  عنصرين من عناصر التدقيق مها:

 يكون هذا ليها، و عحلصول رصدة القوائم املالية الالزم ابأدلة املفصلة اليت تتعلق حتديد مقدار األ
 مهية رئيسية لعملية التدقيق.أذو  املقدار

  قرار من نتائج يعترب هذا الدارة الشركة، و اليت جيب تبليغها إلالتعرف على مواطن ضعف النظام و
عف معينة كتشاف مواطن ضإينبغي على املدقق عند  ر نظام الرقابة الداخلية، حيثختباإعملية 

زمة ير يتضمن بعض التوصيات الالدارة الشركة بذلك كتابة تقر إبالغ إن يقوم بأمهية أذات و 
 املالئمة للقضاء على مواطن الضعف هذه عند التنفيذ.و 
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  ثباتدلة اإلأالمطلب الثالث: جمع 
  د من صحة كأدلة حماسبية للتأثبات هي عبارة عن كل ما يستطيع املدقق احلصول عليه من دلة اإلأ  

ثيلها للمركز مدى متيه حول عدالة القوائم املالية و أبداء ر إوالسجالت احملاسبية و نات املالية وسالمة البيا
  املايل للشركة.

ايف من نه جيب احلصول على القدر الكأكما نص املعيار الثالث من معايري التدقيق املتعارف عليها ب   
مكنه من واملصادقات وذلك لتستفسارات اإلثباتات عن طريق فحص املستندات واملالحظات و اإلو دلة األ

  يه الفين. أالتعبري عن ر احلكم و 

  دلة االثباتأتعريف  أوال:

قة ما عرض تقدير املدقق فيما يتعلق مبطابن يؤثر على حكم و أنه أكل ما من شا: "أثبات بدلة اإلأيعرف 
  .1قتصادية"من معلومات مالية للحقيقة اإل

ا: أثبات بدلة اإلأخالقيات املهنة أقواعد كد و أالتالتدقيق و  أعمالكما عرفت املعايري الدولية ملمارسة 
  .2املهين" يهأساسها ر أستنتاجات يبين على إىل إ"املعلومات اليت حيصل عليها املدقق للتوصل 

قناع، مثال على ذلك عند قيام املدقق ثبات معلومات على درجة عالية من اإلقد يتضمن دليل اإلو   
رجة كما قد ينطوي الدليل على دستثمارات، و إلق املالية اململوكة للشركة كاورابنفسه حبصر عدد األ
ركة ش سئلة موجهة للعاملني يفأجابات إعتماد على قناع لدى املدقق مثل حالة اإلمنخفضة من قوة اإل

  .3العميل

  ثباتدلة اإلأ: خصائص اثاني

  :4مهاو ) 500( ذلك حسب املعيار الدويلثبات خباصيتني و دلة اإلأن تتصف أجيب   

                                                            
  .311مرسون هنكي، مرجع سابق، ص آوليام توماس و 1
  .293، ص 4ثبات"، الفقرة دلة اإلأ) 050حتاد الدويل للمحاسبيني، "املعيار الدويل (اإل2
  .173خرون، مرجع سابق، ص آفت سالمة حممود و أر 3
  .178-177غسان فالح مطارنة، مرجع سابق، ص 4
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ه الفين عن عدالة يأالضروري لدعم ر صل عليها املدقق بالقدر الكايف و دلة اليت حين تكون األأالكفاية:  -1
  القوائم املالية املقدمة.

إنه يتطلب نات فستخدام العيإحصائية يف عملية التدقيق و ختبارات اإلستخدام اإلإىل إ أن املدقق يلجأمبا و 
تعتمد و     ثباتإلدلة اأيه. مبعىن الكفاية تعترب قياس لكمية أهو حجم العينة املالئم لدعم ر  منه معرفة ما

بارات التالية ميكن عتاإلعماهلا، و أعلى التقدير الشخصي للمدقق وفقا لظروف الشركة اليت يقوم بتدقيق 
  دلة االثبات:أن تساعد املدقق اخلارجي يف حتديد كفاية أ

  لفحص.طبيعة العنصر حمل ا* 

  خطاء املتوقع حدوثها فيما خيص العنصر حمل الفحص.مهية النسبية لألاأل* 

  مالئمتها للعنصر حمل الفحص.رتباطها و إمدى دلة املتاحة للمدقق و نواع األأ* 

  يه.أثره على تكوين املدقق لر أتكلفة احلصول على الدليل و * 

     ناتحصائية يف حتديد حجم العيساليب اإلستخدام األإن معايري التدقيق مل حتث على أبالرغم من 
خذ أن يأب جييقوم بتحديد كمية هذه العينات، و حصائية للمدقق ا من خالل املعرفة اإلإمنو  ختبارات،اإلو 

  خذ منه العينة.أحجم اجملتمع الذي تعتبار درجة الثقة ومستوى الدقة و بعني اإل

 ثبات ومدى صلتها بتوكيد خاصدلة اإلأثبات قياس نوعية دلة اإلأيقصد مبالئمة المالئمة:  -2
، حيث لزبائناملدقق نظام املصادقات مع ا ن يستخدمأموثوقيتها. فمثال للتحقق من عنصر املدينني جيب و 
صل على صل ثابت للشركة ميكن لن حيلكي يتحقق من ملكية الشركة ألا تعترب دليال قويا ومالئما. و أ

  املباين).راضي و صل (الشهر العقاري لألد ملكية الشركة لذلك األشهادات من الغري تؤك

  ثباتدلة اإلأنواع أ: اثالث

ن يستخدم من أبصفة عامة ميكن للمدقق شكاال خمتلفة. و أثبات يف التدقيق اخلارجي دلة اإلأخذ أقد ت
  :1نواع السبعة التاليةبني األ
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صول الفعلي للتحقق من الوجود املادي لأل يستخدم نظام اجلرد الفحص المادي (الوجود الفعلي): -1
رد الفعلي يعد القيام باجلخل و إالتجهيزات، املخزون.. ،راضي، العقاراتالت، املباين، األمللموسة مثل اآلا

نه جيب أث صل حيليل على ملكية األدلكنه ال يعترب كصل يف حوزة الشركة و دليل قوي على وجود األ
  الشهادات املؤدية للملكية.املستندات و حلصول على على املدقق ا

ال يوجد ه و ، كونه يتم من قبل املدقق نفسدلة املوثوق فيهانواع األأحد أنه أىل اجلرد الفعلي على إينظر و 
ن صالحية ىل اجلرد الفعلي للتحقق مإقد يتم اللجوء الذي حيصل عليه املدقق شخصيا، و  قوى منأدليل 

ىل إ أن يلجأليت ال ميلك املدقق اخلربة بطبيعة هذا النشاط جيب عليه نشطة ايف بعض األصل. و وجود األ
 1خرباء للقيام بعملية اجلرد.

مستقل  الثثشخص و شفهية من طرف أجابات مكتوبة ستالم املدقق اإلإيقصد به و  المصادقات: -2
درجة عالية من ببالتايل فهذه الصادقات تكون تتمتع ن طلبها املدقق. و أسبق للتحقق من دقة معلومات 

  نه يسهل فحصها.ستخدامها، خاصة املكتوبة منها ألإمن مث يكثر و  املصداقية

ة عامة هناك نوعني بصفالف نوعية املعلومات املطلوبة، و ختإصيغتها بوختتلف الصادقات يف شكلها و   
  من املصادقات:

فيها يطلب من الطرف املستلم الذي جتري معه املصادقة ضرورة الرد على املدقق  المصادقات االيجابية:
ذا كان هذا الطرف اخلارجي موافقا على صحة املعلومات إي بغض النظر عن ما أيا كانت الظروف، أ

ا متثل قدرا  رصدأرصدة حسابات املدينني عندما تكون أم ال، مثال التحقق من أالواردة بطلب املصادقة 
  بريا من قيم عناصر القوائم املالية.ك

هي اليت يطلب فيها من الطرف اخلارجي الذي جتري معه املصادقة ضرورة الرد على  المصادقات السلبية:
ندما مثال على ذلك عاردة بطلب املصادقة غري صحيحة، و ذا ما كانت املعلومات الو إلكن فقط و  املدقق

  فعاال. و  الرقابة الداخلية للعميل جيدا يكون نظام

                                                            
  .180غسان فالح مطارنة، منرجع سابق، ص 1
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ا ما يقوم املدققو  المستندات: -3 حقق من للت سجالت الزبونبفحصه من مستندات و  املقصود 
ستخداما إدلة ع األنوا أ كثرأتعترب املستندات ون موجودة يف القوائم املالية. و ن تكأجيب و أمعلومات موجودة 

  صول عليها.النسيب يف تكلفة احلخنفاض يف التدقيق نظرا لتوفرها يف الوقت املناسب فضال عن اإل

  :1عتماد عليهانواع مرتبة حسب درجة اإلأىل ثالثة إن تقسم املستندات أميكن و 

منشأ  قراراتإيداع و مستعملة داخلها مثل فواتري الشراء، قسائم اإلمستندات معدة خارج الشركة و  -أ
  املعدات.الت و صول الثابتة مثل اآلاأل

  .دفرت الشيكاتتعملة خارجها مثل فواتري البيع و مسو  مستندات معدة داخل الشركة -ب

ستالم املخزون إتستعمل داخل الشركة مثل الدفاتر احملاسبية، تقارير مستندات معدة داخل الشركة و  -جـــ
  تقارير وقت العمل.و 

قوى كدليل أنه تعترب املستندات املعدة خارج الشركة إعند حاجة املدقق للحصول على مستند معني فو 
ا حتتوي على نفس املعلومات.ا تقع يف حوزة الشركة و أحيث    2يف حوزة الطرف اخلارجي كو

ييم املؤشرات لتقستخدام املقارنات والعالقات كالنسب و إيقصد به و  تحليلي:الفحص الجراءات إ -4
رحلة خالل كل من مصبح هذا الدليل مطلوبا أقد اهرة يف القوائم املالية. و رصدة الظاألمدى معقولية 

  مهها:أتلفة من غراض خمأيستخدم لتحقيق و  املرحلة النهائية ملهمة التدقيقالتخطيط لعملية التدقيق و 

ن أتفهم طبيعة القطاع اليت تعمل فيه الشركة: من املهم للمدقق خالل عملية التخطيط ملهمة التدقيق  -أ
بني معلومات  التدقيق عن طريق مثال مقارنة مبدئيةيتعرف على طبيعة القطاع الذي تعمل فيه الشركة حمل 

  مل تدقق بعد يف السنة احلالية مع معلومات مت تدقيقها يف السنة السابقة للشركة.

بعض  نجراءات الفحص التحليلي لبياإستخدام إتقييم قدرة الشركة حمل التدقيق: حيث ميكن  -ب
موال اخلاصة ىل األإ جلق. فمثال نسبة الديون طويلة األانيها الشركة حمل التدقياملشاكل املالية اليت قد تع

صول ىل جمموع األإخنفاض ملحوظ يف نسبة النتيجة الصافية إلو كانت مرتفعة بطريقة غري عادية مصحوبا ب

                                                            
  .97سابق، ص هاين عبد احلافظ العزب، مرجع يهاب نظمي صابر و إ1
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ثريها إىل تأافة ضىل زيادة املخاطر نسبيا حنو الفشل املايل. فمثل هذه الظروف باإلإن ذلك قد يشري إف
  ستمرار.ا قد تثري الشك بقدر كبري يف قدرة الشركة حمل التدقيق على اإلإحلسابات فعلى خطة تدقيق ا

بني  ختالفات اجلوهرية غري املتوقعةمكانية حدوث خمالفات يف القوائم املالية: فاإلإشارات حول إ -ج
يف املقارنات مة خرى مستخدأبني بيانات حلسابات اخلاصة بالسنة احلالية و تدقيق ا حملالبيانات املالية 

اأهم أمن بات غري العادية، و يطلق عليها عادة بالتقل ن ألى املدقق عو خمالفة حماسبية. و أ أوجود خط سبا
ند خرى. فمثال عأقتصادية إحداث أىل إم ذلك يرجع أ ذا كانت هناك خمالفة حماسبية فعالإحيدد ما 
يه السنة حسابات املدينني عما كانت علمجايل إىل إخنفاض نسبة الديون املشكوك يف حتصيلها إمالحظة 

خنفاض إخنفض معدل دوران املدينني عن السنة السابقة فهذا قد يشري اىل إالسابقة بينما يف نفس الوقت 
 قدار املخصص.امل

عن وجود لي جراءات الفحص التحليإذا مل تكشف إختبارات التفصيلية يف التدقيق: فختفيض اإل -د
ساعد ن يأنه أمر من شحتمال وجود خمالفات جوهرية، األإ شك فيه من التقلبات غري عادية فهذا و 

بناء على نتائج و  خرىأيف حاالت رصدة املعنية، و ختبارات التفصيلية لألاملدقق يف عدم التوسع يف اإل
العينة لعنصر  و خيفض من حجمأجراءات تدقيق حسابات معينة إالفحص التحليلي قد يستغين املدقق عن 

  التدقيق.معني حمل 

زيز حيرص املدقق على تعو مكتوبا. و أستفسار شفويا قد يكون اإل: ستفسارات من الزبوناإل -5
ا أجابات قبل اإل التقدير الشخصي  وأايب، ذايت بطبيعته يعتمد على احلكم إجيسلوب غري أو ن يقتنع 
مليات املعلقة ونتائج بعض العأو العارضة زامات املستقبلية لتاإلظمة الرقابة الداخلية و أنيناسب فحص و 
  .1طريقة توجيههاسئلة و دلة اليت حيصل عليها على كيفية صياغة األتتوقف قوة األو 

دف التحقق من الدقة احملستخدم هذا اإلإيتم عادة العمليات الحسابية: إ -6 اسبية جراء لتوفري الدليل 
قتناع ىل اإلإل الضرب حىت يصمع و بعمليات اجلقد يقوم املدقق تر. و رصدة احلسابات املوجودة يف الدفاأل

مجموع ختبار تفاصيل بعض احلسابات كإليها. مثال ذلك إوالنتيجة اليت وصل بات بصحة هذه احلسا
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ا سجلت أكد بأضافات للمخزون مع التاإلشكوك يف حتصيلها و هتالك يف الديون املفواتري املبيعات، اإل
ا   .1بنفس املبالغ يف السجالت اخلاصة 

قوم نشطة معينة عن طريق مالحظتها. فمثال يأستخدام حاسة املدقق يف تقييم إتعين و المالحظة:  -7
ها التشغيلية. صول املوجودة والوقوف على حالتاملدقق جبولة تفقدية للشركة حمل التدقيق لتفقد بعض األ

ا ال تعترب كافية للمدقق ملا حييط به من خماطر يف إعموما فو  موظفي الشركة  نأن املالحظة يف حد ذا
ضليل ىل تإعمال مما قد يؤدي أن املدقق سوف حيضر ملالحظة ما يقومون به من أيكونون على علم ب

  لك.ذعماهلم وفقا للسياسات املوضوعة بينما هم يف احلقيقة عكس أم ينفذون أذا توهم بإاملدقق 

    المطلب الرابع: تقرير المدقق الخارجي
دقق خرية من خطوات تنفيذ عملية التدقيق اخلارجي، لذا على املة األو يعترب تقرير املدقق اخلارجي اخلط  
  عملية التدقيق. رريعداد تقإاملتمثل يف معيار بع من املعايري املتعارف عليها و عتماد على املعيار الرااإل

  هميتهأتعريف تقرير التدقيق و  أوال: 

ا املدقق اخلارجي نه وثيقة مكتوبة يبدي من خالهلأيعرف تقرير التدقيق على : تعريف تقرير التدقيق -1
ختاذ القرارات. إعتماد عليها يف اإليه حول مدى مصداقية وصحة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل و أر 
  .2خلإمقرضني...العالقة بالشركة من مستثمرين و  تطراف ذاىل األإيوجه هذا التقرير و 

      نه: "وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيه مقومات علميةأا ميكن تعريف تقرير املدقق بمك
يتضمن و  ي فين حمايد يعتمد عليه.أبداء ر هال إلأتوفرت له ضمانات جتعله وعملية وشخصية معينة، و 

تويه من مدى دقة ما حتنتظام الدفاتر والسجالت، و إيه يف أر عمل، و مجال ما قام به من إجياز إتقريره ب
  .3"املركز املايلتامية عن نتيجة النشاط و مدى تعبري القوائم املالية اخلو  بيانات حماسبية

ا عن أستطيع الوسيلة اليت ي أمهية تقرير املدقق اخلارجي بإعتباره تكمن: همية تقرير التدقيقأ -2 ن يعرب 
يد من هذا ما بالنسبة للمستفأكذلك حيدد مسؤوليته عن تلك القوائم. عدالة القوائم املالية و يه حول أر 

                                                            
  .189فالح غسان مطارنة، مرجع سابق، ص 1
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م ورسم لك إلذد عليه فئات خمتلفة من اجملتمع و ساس الذي تعتممهيته من كونه األأالتقرير فتنبع  ختاذ قرارا
  :1يتتتمثل هذه الفئات يف اآلستقبلية، و املالسياسات احلالية و 

م اليت حتافظ علىإنه يساعدهم على أالتوقعون: حيث رون احلاليون و املستثم -1 مواهلم أ ختاذ قرارا
  املستخدمة.

  ليها.إدارة الشركة للمهام املوكلة إفعالية يعترب مبثابة شهادة على كفاءة و  دارة الشركة: حيثإ -2

  ا.تزامات املستحقة عليهلإلام ميكنهم من معرفة قدرة الشركة على الوفاء بأاملوردون: حيث  -3

  جل.ستمرارية الشركة خاصة عندما يرتبطون معها بعمليات طويلة األإمدى الزبائن: ميكنهم من معرفة  -4

مانا لقروضهم ع املايل للشركة ضن تقرير املدقق ميكنهم من التعرف على سالمة الوضأاملقرضون: حيث  -5
م يف و    ختاذ القرارات الالزمة.إمساعدا

 كومية يف تنظيم نشاطات الشركات ووضع السياساتات احلكومية: يساعد التقرير اجلهات احلاجله -6
  .املتعلقة بالدخل الوطينحصائيات عداد اإلإالضريبية و 

تماعية للوحدات جنشطة اإلالبيانات املالية اخلاصة باألبنه يساعد يف تعزيز الثقة أاجملتمع: حيث  -7
  ثري عليه.أيكون هلا تاليت قد قتصادية املختلفة و اإل

لتشريعات اليت امت اهليئات العلمية للمحاسبيني واملدققني و هتإمهية تقرير املدقق اخلارجي فقد نظرا ألو 
ا عند  العوامل و  قريرعداد هذا التإتتناول التدقيق اخلارجي يف معظم الدول لوضع املعايري الواجب مراعا

  :2جيمهية تقرير املدقق اخلار أالتالية تنبع من 

له التعرف  حن عملية التدقيق تتيأليه املدقق من عمله، حيث إن هذا التقرير هو خالصة ما وصل إ -1
عمال ائج األنعكست يف النهاية على نتإاليت لومات املتعلقة بعمليات الشركة و املععلى كافة البيانات و 
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ة املالك عن بصفة خاصمر و األ يهمهملدقق مبثابة كشف يقدمه ملن من مث يكون تقرير اايل. و املركز املو 
ا    دارة الشركة خالل الفرتة املالية حمل التدقيق.إالتصرفات املالية اليت قامت 

املهنية  سؤولية املدققليها لتحديد مإيعترب تقرير املدقق اخلارجي الوثيقة املكتوبة اليت البد من الرجوع  -2
ة ملساءلته جراءات القانونيختذت اإلإذا إذلك ما رقابة، و و تقصريه يف الأمهاله إاجلنائية، للوقوف على و 

  و مدنيا.أجنائيا 

  ي الفين احملايد للمدقق (املنتج النهائي لعملية التدقيق اخلارجي).أتزايد الطلب على الر  -3

ا يفدارة العليا بالشركة حمل التدقيق مبسؤو ن تقرير املدقق اخلارجي يعطي مؤشرا عن مدى وفاء اإلإ -4  ليا
معايري و  لةلتزامها باملبادئ احملاسبية املقبو إمدى عتبارها وكيال عن املالك و إقتصادية هلا بدارة املوارد اإلإ

شريعات املنظمة التو  اللوائحلتزامها بالقوانني و إمدى عداد القوائم املالية للشركة، و إاحملاسبة الدولية يف 
  .1نشطة الشركةأل

  الخارجي : عناصر تقرير التدقيقاثاني

يار الدويل كما نص عليها املع،  ساسيةن يتميز مبجوعة من العناصر األأجيب على تقرير املدقق اخلارجي 
  :2املتمثلة يفو  700رقم 

(تقرير  صطالحإدام ستخإيفضل اسب له. و ن حيتوي التقرير على العنوان املنأينبغي  عنوان التقرير: -1
خرين، مثل التقارير تقرير املدقق عن التقارير اليت قد تصدر عن اآلذلك لتمييز و  مدقق خارجي) يف العنوان،

  3. دارة، املدققني الداخلينيالصادرة عن موظفي الشركة، جملس اإل

صحاب أو أىل اجلمعية العامة للمساهني (إيتم توجيه التقرير عادة الجهة التي يوجه لها التقرير:  -2
  دارة.جملس اإل ىلإن يوجه أ مة)، كما ميكنالشركة بصفة عا

                                                            
  .192مرجع سابق، ص آخرون،و  حممود فت سالمةأر 1
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 705املعيار الدويل حول البيانات املالية" و عداد تقرير تدقيق إو  يأ"تكوين ر  700حسام الدين حسن ، معيار التدقيق الدويل رقم 3

  . 2011-2-3ي الوارد يف تقرير املدقق املستقل"، حمافظ حسابات، تاريخ االعداد أ"التعديالت على الر 
)2015مارس  4(تاريخ االطالع   www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011-2-3.pdf 
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  :1جيب أن تتضمن ما يلي :و التمهيديةأفتتاحية الفقرة اإل -3

  غطيها البيانات املالية.الفرتة اليت تملالية للشركة اخلاضعة للتدقيق و ن حيدد تقرير املدقق البيانات اأجيب * 

ن مسؤولية أحيا بتصر و دارة، عداد البيانات املالية هي من مسؤولية اإلإن أن يتضمن التقرير بيانا بأجيب * 
  ستنادا على عملية التدقيق.إي بالبيانات املالية أبداء الر إاملدقق هي 

ة بعمل دار عداد مثل هذه البيانات يتطلب قيام اإلإن أدارة، حيث البيانات املالية هي عرض من اإل* 
عداد البيانات، إ عة يفالطرق احملاسبية املناسبة املتبجتهادات حماسبية مهمة، وكذلك املبادئ و إو  تقديرات

  ا.أي بشأبداء الر إن مسؤولية املدقق هي تدقيق هذه البيانات املالية لغرض إعلى العكس من ذلك، فو 

  :2أن تتضمن فقرة النطاق ما يلي :فقرة النطاق -4

جنازها وفقا إن عملية التدقيق قد مت أذلك بالنص على املدقق نطاق التدقيق، و ن يصف تقرير أجيب -  
ة النطاق تشري كلمو املمارسات الوطنية املناسبة، وحسبما هو مالئم و أو وفقا للمعايري أللمعايري الدولية 

ا ضرورية يف تلكجراءات التدقيق اليت يعتقد بإستطاعة املدقق القيام بإن بأىل إ حيتاج القارئ و  وف.لظر ا أ
تم النص على ما مل يو و املمارسات الراسخة ألمعايري ل اأجنزت وفقن عملية التدقيق قد أكيد بأىل ذلك كتإ

ليه بعنوان إلقطر املشار ايف ن تكون تلك املتبعة أو ممارسات التدقيق املتبعة يفرتض أن املعايري إالعكس ف
  التدقيق.

غرض احلصول على ثقة تنفيذها للية التدقيق قد مت التخطيط هلا و عم أنن يتضمن التقرير بيانا بأجيب  -  
  ذا كانت البيانات املالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة.إمعقولة فيما 

  ا تضمنت:أن يصف تقرير املدقق عملية التدقيق بأجيب  -

  فصاحات البيانات املالية.إدلة تؤيد مبالغ و ختبار، ألساس اإلأفحصا على  .1
  عداد البيانات املالية.إتقييم املبادئ احملاسبية املستخدمة يف  .2
ا اإل .3   عداد البيانات املالية.إدارة عند تقييم التقديرات املهمة اليت قامت 

                                                            
  .120مرجع سابق، ص غسان فالح مطارنة، 1
  .121-120غسان فالح مطارنة، مرجع سابق، ص 2



                        الفصل الثاني                                                        اإلطار العام للتدقيق الخارجي

159 
 

 تقييم طريقة عرض البيانات املالية ككل. .4

ي الذي مت أساسا معقوال للر أن عملية التدقيق قد وفرت أن يتضمن التقرير بيانا من املدقق بأجيب  -
  بداءه.إ

ن القوائم أة و فصاح يف القوائم املالييه بعدالة اإلأيبني تقرير املدقق بوضوح ر ن أجيب  ي:أفقرة الر  -5
ل متثل بصورة صادقة العدالة مث خر عنآستخدام تعبري إن يتم أميكن ية تتفق مع املتطلبات القانونية. و املال

معايري احملاسبة وفقا لل القوائم املاليةعداد التقارير و إطار إيتم حتديد و  من كافة النواحي اجلوهرية. عادلةو 
  الدولية.

ي فيما أاء الر بدإىل إالعادلة، قد حيتاج املدقق قبل املدقق حول الصورة الصادقة و ي من أبداء الر ضافة إلإ
  1نظمة سارية املفعول.األوائم املالية تتفق مع القوانني و ذا كانت القإ

حلدود الزمنية ا واضحا ملن يطلع على التقريرذلك حىت يكون و  عنوانه:تاريخ التقرير وتوقيع المدقق و  -6
ا قد يقع خالل منتهاء السنة املالية وتاريخ توقيع التقرير، و إحداث اليت تقع بني تاريخ األملسؤولية املدقق و 

 حداث.أو بعد ذلك من أذلك 

  : خصائص تقرير التدقيق الخارجياثالث

تدقيق اليت حيتفظ وراق الأمدعمة بتقريره حقيقية و  ارات الواردة يفن تكون مجيع العبأعلى املدقق اخلارجي 
ن أيدا عليه ليكون تقرير املدقق اخلارجي جو حتريف غري مقصود. و أويل أي تأمعروضة بطريقة متنع و  ا،

  :2يعتمد على جمموعة من اخلصائص نذكر منها

 و كلمات غريأن ال يكون هناك مجل أكثر من الالزم و أن ال يكون التقرير مطوال أجياز: جيب اإل -1
  اليت تفقده الرتكيز.ن ال يتضمن التفاصيل الكثرية و أكذلك مرتابطة و 

                                                            
 705املعيار الدويل ر تدقيق حول البيانات املالية" و عداد تقريإي و أ"تكوين ر  700حسام الدين حسن ، معيار التدقيق الدويل رقم 1

  ي الوارد يف تقرير املدقق املستقل"، مرجع سابق.أ"التعديالت على الر 
  .563-562، ص 1992العملية"، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، احلسابات من الناحيتني النظرية و نور، "مراجعة حممد محد أ2
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ي غموض يف حمتويات التقرير حىت يتم توصيل البيانات بشكل أن ال يكون هناك أالوضوح: جيب  -2
  واضح.

بتعاد عن يتم اإل نأاملستفيد و  مهية للطرفأن تكون املعلومات الواردة يف التقرير ذات أمهية: جيب األ -3
  مهية.أن ال تكون ذات أاجلمل اليت من املمكن 

ستفادة راف املعنية اإلطن تكون املعلومات الواردة يف التقرير دقيقة حىت يتسىن لألأالدقة: جيب الصحة و  -4
  من تلك املعلومات.

كمال إر على لقارئ للتقرين تشجع الشخص اأتكون اجلمل يف التقرير مرتابطة و ن أالرتابط: جيب  -5
  فكار الواردة فيه.التقرير دون تشتت يف األ

ضح و ن يأطراف، و ي طرف من األن ال يكون املدقق متحيزا يف تقريره ألأمانة: جيب األالصدق و  -6
  مانة.أالنتائج يف التقرير بكل صدق و 

 نواع تقارير المدققأ: ارابع

تعلق على ون مساسا يكأي الذي يصدره و أذلك حسب الر رير اليت يعدها املدقق اخلارجي و تعددت التقا
  هي:نواع لتقارير املدقق اخلارجي و أربع أعليه ميكن حتديد القوائم املالية، و 

ذلك بتوفر الية، و لقوائم املىل عدم وجود حتفظات على اإيعين هذا النوع من التقرير  التقرير النظيف: -1
  :1الشروط التالية

  املقبولة عموما؛بادئ احملاسبية املتعارف عليها و عدت وفقا للمأن القوائم املالية قد إ* 

و أ        و امليزانية املاليةأخطاء جوهرية على احلسابات سواء يف جدول حسابات النتيجة أعدم وجود * 
  ؛جدول تدفقات اخلزينة

  مركزها املايل؛و عمال الشركة أدقة تعبريها عن نتائج ة القوائم املالية و عدالصدق و * 

                                                            
  .264، مرجع سابق، "التطبيقمراجعة احلسابات بني النظرية و "يوسف حممود جربوع، 1
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ائم املالية لنتائج يه على صدق القو أاملالئمة اليت تربز ر ثبات الكافية و دلة اإلأحصول املدقق اخلارجي على * 
اية السنة املالية. عمال األ   يف 

ية ذا صادف خالل القيام بعملإذلك فظ، و ي متحأيديل املدقق اخلارجي بر التقرير المتحفظ:  -2 
ه يف هذه احلالة مقيدا يه، فيكون تقرير أاملعلومات الواردة يف القوائم املالية ما يقيد ر و يف البيانات و أالتدقيق 

ن تقسم التحفظات أ. ميكن 1ليهاإشارة نتقاداته اليت يرى من الضرورة اإلو إأعرتاضاته إبتحفظات متثل 
  :2نواع التاليةىل األإاليت يصدرها املدقق اخلارجي 

ه حسابات عتمادإىل حتديد نطاق عمل املدقق مثل حتديد مسؤوليات املدقق كإحالة وجود قيود تؤدي * 
  .ة للزبائنمستالمه ردود املصادقات املسلّ إو عدم أنه مل يقم بزيارة هذه الفروع شخصيا، أالفروع رغم 

لطرق او خمالفة الشركة للمبادئ و أدارة الشركة خبصوص القوائم املالية، إختالف بني املدقق و إوجود * 
  عن سعر التكلفة. ن هذا السعر يزيدأاحملاسبية املتعارف عليها، مثل تقييم املخزون بسعر السوق بالرغم من 

حرتاق إيعتمد التيقن منها على ظروف املستقبل، مثل مور تؤثر على القوائم املالية و أعدم التيقن من * 
خر بعد آ و شراء الشركة ملشروعأعداد امليزانية، إنتاجي يف الشركة يف تاريخ الحق لتاريخ إجزء من خط 

  عداد امليزانية.إتاريخ 

ثر على مركزها ا، مما يؤ و للنظام الداخلي هلأىل خمالفة الشركة لقانون الشركات إالتحفظات اليت تشري * 
رتكة دارة صفقة مع جهة له مصاحل مشعضاء جملس اإلأحد أو أن يعقد رئيس أعماهلا، مثل أنتيجة املايل و 

  لمسامهني.مر على اجلمعية العامة لمل يقم بعرض األالصفقة تقل عن القيمة العادلة و  قيمة هذهأن معهم مع 

ل ستقالإات ذ أو خارجية للشركةخر، مثل وجود فروع داخلية آي مدقق أيه جزئيا على ر أن يقوم ببناء ر أ* 
  خر.آعماهلا من قبل مدقق أمت تدقيق مايل و 

                                                            
  .106مرجع سابق، ص  لد اخلطيب وخليل حممود الرفاعي،خا1
  .128بق، ص غسان فالح مطارنة، مرجع سا2
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ة  بدرجو  ات هامةن تكون حتفظأي أمهية النسبية للتحفظ الوارد يف تقرير املدقق، من الضروري مالحظة األو 
ة توضح ن يشمل التقرير الذي ينطوي على حتفظ فقرة مستقلأكما جيب قرير، و تكافية تربر ذكرها يف ال

  .1سباب التحفظأ

وائم املالية ال تعكس ن القأكد املدقق بأيا سلبيا عندما يترأوهو التقرير الذي يتضمن  السلبي:التقرير  -3
و أصاح عن النقص فن التحفظ يف تقرير غري كافيا لإلأعندما جيد املدقق و  قع الشركةااحلقيقة لو  الصورة

للمدقق  ميكن، و السليبأي صداره للر إسباب أجيب على املدقق اخلارجي بيان التظليل يف القوائم املالية و 
  ي سليب يف احلاالت التالية:أصدار ر إاخلارجي 

لعادلة ا ال متثل الصورة الصادقة واأنه القوائم املالية من معلومات و عند عدم رضا املدقق عن ما تتضم* 
  للوضع املايل للشركة.

التضليل مما زوير و والسجالت مثل الت دارة فيما يتعلق بوجود مشاكل يف الدفاتربني اإلعدم توافق بينه و * 
   2.ةالة القوائم املاليديؤثر على ع

ه من ي يف حالة عدم متكنأبداء الر إامتناع عن يقوم املدقق باإل: يأبداء الر إمتناع عن تقرير اإل -4
  . 3ةي حول البيانات املاليأبداء ر إك ال يستطيع لذاملالئمة، لو  ثبات الكافيةدلة اإلأاحلصول على 

  :4يه يف الظروف التاليةأبداء ر إقد ميتنع املدقق عن و 

  صحتها  كد منأو بسبب وجود عناصر هامة ال ميكن التأتضييق نطاق الفحص الذي جيريه املدقق * 
  يه فيها؛أثري جوهري على القوائم املالية اليت سيبدي املدقق ر أهلا تو 

  يه؛أعطاء ر إخر للمدقق الرئيسي بتدقيق بعض القوائم، فهنا ميتنع عن آحالة قيام زميل * 

                                                            
  .106، مرجع سابق، ص خلطيب وخليل حممود الرفاعيخالد ا1
  .130-129غسان فالح مطارنة، مرجع سابق، ص 2
  .131املرجع اعاله، ص 3
  .264، مرجع سابق، ص "التطبيقمراجعة احلسابات بني النظرية و "يوسف حممود جربوع، 4
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عملية  ذلك بعدم متكنه من حضوردارة الشركة، و إوجود قيود مفروضة على عمل املدقق تفرض عليه من * 
م مع الشركة؛  رصأاملدينني للحصول على املصادقات بصحة تصال بالزبائن و عدم متكينه من اإلأ اجلرد   د

حداث مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها قد تؤثر على القوائم املالية، مثل دعاوى قضائية أد وجو * 
ل الشركة و قضية من عماأخرى، أخرتاع لشركة مرفوعة ضد الشركة حمل التدقيق كتعديها على حقوق اإل

م.   يطالبون بدفع تعويضا

ا التدقيق اخلارجي كما    يلي:ميكن تلخيص كل املراحل اليت مير 

  

  

  

  

  مراحل تنفيذ عملية التدقيق اخلارجي ):II-2( الشكل رقم

  مراحل تنفيذ عملية التدقيق الخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  داد الطالبة باإلعتماد على معلومات املبحث الثالثمن إع المصدر:

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة ولىالمرحلة األ

 أدلة االثبات الخارجيتقرير المدقق  تقييم نظام الرقابة الداخلية لتخطيطا

*التنظيم الداخلي ملكتب 
  التدقيق.

  *اخلطوات التمهيدية.

 *برامج التدقيق.

*الفحص املادي 
*املصادقات*املستندات 
  *اجراء الفحص التحليلي

 *اعادة العمليات احلسابية..

ابة *التقييم املبدئي لنظام الرق
  الداخلية.

  *نتيجة التقييم املبدئي.

*التقييم النهائي.

*تقرير نظيف         
  *تقرير متحفظ

  *تقرير سليب 

 *تقرير اإلمتناع عن الرأي
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  خاتمة الفصل
 متثلت يف و كات ى الشر على مستو ما صاحبها من تغريات قيق كان نتيجة الثورة الصناعية و ن تطور التدإ  

مالكها دف محاية الدولة أل 1969 ما يف اجلزائر، ظهر التدقيق يف سنةأتفرعها، ها وتعدد وظائفها و توسع
  عتربت املدقق كموظف لديها.إو 

تدقيق و  ليها فهناك تدقيق من حيث النطاق،إذلك حسب الزاوية اليت ينظر نواع و أن للتدقيق عدة أفنجد 
  اإللزام...اخل.تدقيق من حيث من حيث الفحص، و 

الداخلية من قبل  ةتقييم نظام الرقابإنتقادي للمعلومات املالية و هو عبارة عن فحص اخلارجي فالتدقيق 
لصورة مدى متثيلها ليه حول صدق وعدالة القوائم املالية و أبداء ر ذلك إلومستقل و شخص مهين مؤهل 

داخل الشركة  ااء كانو ىل خمتلف املستفدين سو إي املتحصل عليه أمث تبليغ الر  الصادقة للشركة حمل التدقيق.
  و خارجها، أ

لية التدقيق وىل هي التخطيط لعممراحل، فاملرحلة األأربع جل تنفيذ مهمته مير بأن املدقق اخلارجي من إ
ساب مسعة جيد،  كتإحتفاظ بالزبائن و ذلك من خالل التنظيم اجليد ملكتب التدقيق الذي ينتج عنه اإلو 

ل برنامج التدقيق،  جراءات متثجمموع هذه اإلجراءات متهيدية و إختاذ إن قبل البدء بعملية التدقيق عليه أكما 



                        الفصل الثاني                                                        اإلطار العام للتدقيق الخارجي

165 
 

ة مدى فعاليته ة الداخلية ملعرفاملرحلة الثانية تتمثل يف تقييم نظام الرقابوراق العمل، و أعداد إكما عليه 
دفالل حتديد نقاط القوة و عتماد عليه من خاإلو  ة املدقق در ختبار نظرا لعدم قينة اإلحتديد ع الضعف 

هي مجع  ةما املرحلة الثالثأ التعليمات لكرب حجم الشركات.على فحض مجيع السجالت واملستندات و 
ية والقوانني ية مع الوثائق اخلاصة بالعملكد من مدى مطابقة التسجيالت احملاسبأللتثبات الكافية دلة اإلأ

ا، و    بداء الرأي. إو تقرير ههائي من عملية التدقيق اخلارجي و يف املنتج الن ةتتمثلاملخرية املرحلة األاملعمول 

زم هذه األخرية ال ميكن أن تعطي نتيجة إال إذا إلتتباعها و إإن مهنة التدقيق اخلارجي هلا منهجية جيب 
شركة و  قةاالفضائح املالية مثل أزمة شركة "انرون" للطبصفقات متكنه من جتنب األزمات و  املدقق اخلارجي

  .لالتصاالت وولد كوم
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  الفصل الثالث:
  التدقيق الخارجي

  كأحد آليات حوكمة الشركات
  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة الفصل
ة الشركات، طار حوكمإذلك يف جل محاية مصاحلهم، و أيتعني على املسامهني تعيني املدقق اخلارجي من 

يف املوضوعي، و و   يه احملايدأبداء ر إذلك بمصداقية القوائم املالية و مامهم حول عدالة و أحيث يعترب مسؤول 
شاف كتإت تطرح تساؤالت حول مدى مسؤولية املدقق اخلارجي يف أخرية بدزمات املالية األظل األ

   ستمرارية.دى قدرة الشركة على اإلالتنبؤ مبكذلك و طاء والتصرفات غري القانونية، خألا

يه أبداء ر إن خالل ذلك ملية و داقية على املعلومات احملاسبية واملااملصضفاء الثقة و إيقوم املدقق اخلارجي ب
من هنا و  الشركات من خالل تقريره،دارة إعدالة القوائم املالية اليت تعدها الفين احملايد على مدى صدق و 
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 دارة الشركةإمصاحل  ضاربنه حيد من تصبح دور املدقق اخلارجي فعال يف جمال حوكمة الشركات ألأن إف
ني نه حيد من مشكلة عدم متاثل املعلومات بأ، كما خلإمستثمرين،...من مالك و مستخدمي القوائم املالية و 
  املسامهني.دارة و اإل

هام يف جمال حوكمة الشركات، على املدقق اخلارجي احملافظة يكون دور التدقيق اخلارجي فعال و لكي و 
  .ةكطراف اليت هلا عالقة مع الشر هتمامه مبراعاة مصاحل كافة األإكذلك و  على مصاحل املسامهني

  ىل ثالث مباحث التالية:إمما سبق ميكن تقسيم هذا الفصل 

  دورها يف تلبية توقعات مستخدمي القوائم املالية مسؤوليات املدقق اخلارجي و ول: المبحث األ

  دور املدقق اخلارجي يف ختفيض عدم متاثل املعلوماتالمبحث الثاني: 

  املصاحلدور املدقق اخلارجي يف ختفيض تضارب  المبحث الثالث:

  

  

  

  

  توقعات مستخدمي القوائم المالية تلبيةفي دورها و ق الخارجي دقالممسؤوليات ول: المبحث األ
ت االفضائح املالية يف العقدين األخريين بإجراء دراسلقد إهتمت مهنة التدقيق وخاصة بعد األزمات و   

ن خدماته، املستفدين ماخلارجي و ت املوجودة بني املدقق أسباب فجوة التوقعاعديدة لتحديد مفهوم و 
ة ت املدق اخلارجي بإكتشاف اخلطأ والغش، التصرفات غري القانونيخبصوص التوقعات حول مدى مسؤوليا

دراسات الباحثني  إلعتماد علىكيفية التقليل من هذه الفجوة باعلى التنبؤ بإستمرارية الشركة، و قدرته و 
ا املنظمات املهنية.و    املعايري اليت أصدر
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  مكوناتهافجوة التوقعات و  ول: مفهومالمطلب األ

  : مفهوم فجوة التوقعاتولالفرع األ
هناك زوايا ثه. و من التفسريات املرتبطة حبدو العديد لتعريفات ملفهوم فجوة التوقعات و هناك الكثري من ا  

ملدقق بني ا ختالفىل اإلإشارة يستخدمه لإل ىل فجوة التوقعات من خالهلا، فالبعض إمت النظر عديدة 
املنظمات فة و كما حتددها القوانني املختل  ،مسؤوليات املدققنييف نطاق واجبات و مستخدمي القوائم املالية و 

من حيث اجلودة  ين للتدقيقداء املهىل التباين يف األإشارة خر لإليف حني يستخدمه البعض اآل ،املهنية
هداف التدقيق أ ختالف يفىل اإلإشارة خرون لإلآدمه داء املتوقع حتقيقه، فيما يستخداء عن األمعايري األو 

  .1مستخدمي القوائم املاليةبني مهنة التدقيق و 

يف  للتدقيقدبية ستخدم عبارة فجوة التوقعات يف الدراسات األإول من أ 1974 يف عام Liggio يعدو 
ىل إالفجوة  رجع سبب تلكأحيث مقالته الشهرية حتت عنوان "فجوة التوقعات هزمية قانونية للمدقق" 

  .2قهيقحتعن املتوقع  داء املهين للتدقيقمستوى األو جودة بني ختالف إ

 خلارجيتقرير مدقق ائم املالية و ختالف بني توقعات مستخدمي القوامساحة اإلا: "أتعرف ب حيث
ظهرت و  ن،بني ما يقدمه هلم اآلو  أن ما حيتاجونه من املدقق اخلارجيبش أصحاب املصلحة يف الشركةو 

كرب بكثري أ مسؤوليات املدقق اخلارجيى خدمات و عل صحاب املصلحة يف الشركةأن طلب هذه الفجوة أل
  3ن من مسؤوليات مهنية."مامهم عنه اآلأل أما يسن من خدمات مهنية و مما يقدمه هلم هو اآل

  ثاني: مكونات فجوة التوقعاتالفرع ال
ا فجوة التوقعات التدقيق تتكون من مكونني ن أ ستخلصإPorter)    (1993حسب الدراسة اليت قام 

  :4فيما يلي توضيح كال على حدىداء، و خر فجوة األاآلحدمها فجوة املعقولية و أ

                                                            
جودة –مراجعة حوكمة الشركات –داء البيئي مراجعة األ–استقصائية قضائية حممد سامي راضي، "موسوعة املراجعة املتقدمة (مراجعة 1

  .21، ص2011سكندرية، املراجعة)"، دار التعليم اجلامعي، اإل
2 Mahdi salehi and al, « audit experction gap, auditor responsabilité between India and Iran », 
international of busines and management, vol :05, N :11,November 2008, p 135. 

املستقبل)، س املال (الواقع و أنلوجيا املعلومات وعوملة ر ديثة يف بيئة وتكاملراجعة الداخلية احلوشحاته السيد شحاته، "الرقابة و عبد الوهاب نصر 3
  .11، ص 2005سكندرية، الدار اجلامعية، اإل

، جملة البحوث احملاسبية"، -نظرية تطبيقية: حالة مصر دراسة– تقرير املراجعة وفجوة التوقعات بني املراجعني واملستثمرين، "رضا إبراهيم صاحل4
  .121، ص 2002سبتمرب ، 2لعدد ا،  اجلمعية السعودية للمحاسبة
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بني ما يستطيع و  جنازهإو الفرق بني ما يتوقع من املدقق أختالف اإلا أتعرف على فجوة المعقولية:  -1
 الدولية للتدقيق وفقا للمعايريتصمم   ن عملية التدقيقأداء املعقول يعين األ، و جنازه بصورة معقولةإاملدقق 

دث ي حتريف مادي، سواء حأخذت ككل خالية من أذا إن البيانات املالية أحبيث توفر ضمانا معقوال ب
، حيث ال العيناتختباري و عتماد عملية التدقيق على الفحص اإلنظرا إل أو خطأحتيال إذلك نتيجة 

طلوبة منه. ملهنية املعقولة املدام قد قام مبمارسة العناية اأ ماو اخلطأحتيال املدقق مسؤولية منع اإليتحمل 
العينات فال اري و خباإلىل التدقيق إ أبسبب ضخامة الشركات اليت يقوم املدقق اخلارجي بتدقيقها يلجو 

  .1اليةىل املشاكل املإمور اليت قد تعرض الشركة كتشاف كافة األإطالقا إميكن 

       توقع منهملداء اداء الفعلي للمدقق مع األىل الفجوة الناجتة عن عدم توافق األإتشري  داء:فجوة األ -2
  :2رعني مهاىل قسمني فإتنقسم هذه الفجوة ، و اجملتمع املايليقبله مستخدمي القوائم املالية و الذي و 

نه ميكن أتعرف بالفرق بني ما ترى املهنة  داء المدققين):أداء (قصور في فجوة نقص األ -2-1
معيارا ينص  صدرت مهنة التدقيقأذا ما إبني ما يقومون به فعال مثل: مدققني القيام به بدرجة معقولة و لل

قد ارجي اخلن املدقق أال إجراءات جرد املخزون للشركة حمل التدقيق، إن يالحظوا أعلى املدققني جيب 
تصرف باملنهجية نه مل يقم بالأفيه قصور بسبب دائه يقال عليه أن إمث فمن ن يقوم بذلك، و أيفشل يف 

  اليت تتماشى مع معايري التدقيق املهنية.

الفرق بني تعرف بو القواعد المهنية المنظمة للمهنة): ة نقص المعايير (قصور المعايير و فجو  -2-2
ا بني مبدرجة معقولة و مدققني القيام به نه ميكن للأما يتوقعه مستخدمي القوائم املالية  نه أا ترى املهنة ذا

توقعة بشكل خرى هي الفجوة بني الواجبات املأعضائها (املدققني) القيام به بدرجة مؤهلة. بعبارة ميكن أل
م طبقا ملعايري التدقيق.معقول من املدققني و    بني واجبا

ختالس إف قرير املسري عن مواقعداد تإن يقوم املدققني بألذلك فقد يتوقع املستخدم بشكل معقول و   
املهنة لذلك انون و ذا مل يتطلب القإعن طريق املوظفني الرئيسيني بالشركة، فصول الشركة بواسطة مديرها و أ

  ستكون هناك فجوة نقص املعايري. 

                                                            
املستثمرين يف ني و نظر مدققي احلسابات اخلارجي عبد الرزاق حممد الفرح، "العوامل املؤثرة على تضييق فجوة التوقعات يف التدقيق: وجهات1
  .47، ص 2013لية ي، جو 1، العدد 16ربية للمحاسبة، اجمللد ردن"، اجمللة العاأل
  .784-782س املال"، مرجع سابق، ص أسواق ر أعوملة "املراجعة الدولية و محد لطفي، أمني السيد أ2
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  فجوة التوقعات سابقة الذكر.مكونات يوضح ) III -1( الشكل رقمو 

  فجوة التوقعات مكونات ):III-1 ( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .22 حممد سامي راضي، مرجع سابق، صالمصدر: 

ذا من هه على البيئة اخلارجية للتدقيق و عتمد يف دراستإ )Poeter( نأنالحظ من خالل الشكل السابق 
وحتديد  مع املايلق كاجملتكل ما له صلة خبدمات التدقياحملددة لعملية التدقيق و بعاد ىل األإخالل التطرق 

م املعقولة و  رة لعملية كذلك تناول املعايري املؤطهؤالء هلذه اخلدمة و  ستعابإمدى لة و غري املعقو توقعا
ا يفمدى اإلو  التدقيق عتماد باإل عاتلتوق، يف حني ميكن عرض مكونات فجوة اداء احملققظل األ لتزام 

  كما يلي:  عليه ميكن شرحهاواملسؤولية، و  ستقالليةاإلو تقرير الفجوة برزها أمن  على املدقق اخلارجي

جي املتمثل يف ي املدقق اخلار أختالف بني مستخدمي القوائم املالية لر ا اإلأتعرف ب فجوة التقرير: -1
القوائم املالية  ي املدقق اخلارجي الوارد يف تقريره عن نتائج تدقيقأبني ر قوائم املالية، و تقرير التدقيق يف ال

  توقعات اجملتمع                                                                           األداء الفعلي 

  للمدققني                                                                                نيمن املدقق

  فجوة التوقعات

  فجوة املعقولية                                         فجوة األداء            

  توقعات غري معقولة          نقص املعايري (عدم                    (عدم كفاية أو نقص            

  األداء)    كفاية أو قصور املعايري)                                                             

  املهام و الواجبات اليت ميكن توقعها           املهام والواجبات احلالية                

  بصورة معقولة (املهام اليت ميكن للمدققني       للمدققني (احملددة بواسطة القانون             

  ايري واإلصدارات املهنية)أداؤها اعتمادا على التكلفة/العائد)             واملع              
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ي أىل شكهم يف ر إكيد مطلق من املدقق بدقة القوائم املالية، أاحلصول على تبسبب رغبة املستخدمني يف 
  1.نذار مبكر من املدقق بذلكإو فشلها دون أخاصة يف حالة تعثر الشركة دقق و امل

اليت يكون هلا ية حتفظات يف تقرير التدقيق و أل الناجتة عن عدم إدراج املدقق اخلارجيوة عليه فهي الفجو   
  ختاذ القرار.إثري على عملية أت

تقالل التام خالل سباإل لناجتة عن عدم حتلي املدقق اخلارجيىل الفجوة اإتشري  ستقاللية:فجوة اإل -2
السلوك  ا لقواعدستقالل املتوقع منه وفقق عن اإلحنراف السلوك الفعلي للمدقإي أديته لعملية التدقيق، أت

ىل زيادة الشك لدى مستخدمي القوائم إمر الذي يؤدي األ ،املهين وتوقعات مستخدمي القوائم املالية
  تطور الشركة.ستمرار و إن التقرير النظيف هو عبارة عن مؤشر على أاملالية ب

لتزام املدقق إدراك مدى إختالف والتباين يف فهم و تظهر هذه الفجوة نتيجة اإل: فجوة المسؤولية  -3
ل مستخدمي ن قبداء مكذلك مدى قدرة هذه املعايري على حتسني األارجي مبعايري التدقيق احملددة و اخل

  .2فهم ملسؤوليات املدقق اخلارجيدراك و إي تعرب عن مدى أ، املايل اجملتمعالقوائم املالية و 

  لمسؤوليات المدقق الخارجيادية قنتإدراسة المطلب الثاني: 
، ى إتساعهعل و ساعدتأاخلارجي التدقيق وجود تقصري يف عملية ىل إدت أيوجد العديد من العوامل اليت 

ن كال أرى هناك من يىل املدققني، و إمنهم من يرجعها ىل مستخدمي القوائم املالية، و إفهناك من يرجعها 
رفات غري والغش، التصخطاء كتشاف األإاخلارجي عن  تعترب مسؤولية املدققالطرفني مسؤوال عن ذلك. 

ثارة إكثر امليادين أتعد  اليتونات فجوة التوقعات يف التدقيق و حدى مكالتنبؤ بإستمرارية الشركة إالقانونية و 
  . 3اجلدل يف التدقيقو  للنقاش

  الغشخطاء و كتشاف األإمدى مسؤولية المدقق الخارجي عن : الفرع األول
  الغشمفهوم أوال: 

                                                            
  . على املوقع االلكرتوين:2013مارس  5حممود أمحد محودة، "أمهية املراجعة الداخلية يف تضييق فجوة التوقعات"، تاريخ النشر 1

http://infotechaccountants.com/forums/topic/62871                       2016 تاريخ اإلطالع اوت 
مسعود صديقي، "حنو إطار متكامل ملراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم العلوم 2

  .149، ص 2004اجلزائر، اإلقتصادية، جامعة 
  .20، ص 2001لفية الثالثة"، الدار اجلامعية، القاهرة، حتديات األاجع ملواجهة املشكالت املعاصرة و جورج دانيال غايل، "تطوير مهنة املر 3
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وظفني و املأو املكلفني باحلوكمة أدارة فراد اإلأكثر من أو أالغش هو فعل متعمد من قبل شخص واحد 
و غري أىل اخلداع للحصول على منفعة ليست من حقه إطراف اخلارجية، ينطوي على اللجوء و األأ

يل طرف لو تضأو تعديل البيانات بغرض احلصول على منافع خاصة أخفاء إي يعين تعمد أ؛ 1قانونية
وقد ينطوي ، 2ي وجود نية الغشأصرار إيرتكب الغش بسابق لتزامات، و و حتميله مبا يزيد عن اإلأخر آ

  :  3الغش على ما يلي

  التالعب بالسجالت أو املستندات أو تزويرها أو تغيريها . -
 سوء توزيع األصول . -
 حذف أو إلغاء آثار العمليات من السجالت أو املستندات. -
 عمليات ومهية .تسجيل  -
  سوء تطبيق السياسات احملاسبية . -

  4مفهوم الخطاثـانيــــــا: 

  ىل:إتنقسم و  خطاء هي حتريفات غري متعمدة بصفة عامة.األ 

 أكتشاف هذا النوع من اخلطإعند رصدة من القوائم املالية، و أو أستبعاد عمليات إي أ خطاء حذفأ-
  كتمال؛كيد اإل أيكون املدقق مهتما بت

املدقق  أو عمليات خاطئة، يف هذه احلالة يلجأرصدة أشتمال القوائم املالية على إرتكاب مثل: إخطاء أ-
  و احلدوث.أكيد الوجود أىل تإ

  سباب التالية:خطاء لألقد تنتج األو   

  عدم تسجيل بعض العمليات؛-

                                                            
اجعة القوائم املالية"، ص ، "مسؤوليات املراجع جتاه الغش عند مر 11-الفقرة أ 240حتاد الدويل للمحاسبيني، املعيار الدويل للتدقيق رقم اإل1

06.  
  .179، ص مرجع سابقسودا،  عاطفزاهر 2
  .24جورج دانيال غايل، مرجع سابق، ص 3
واق املال سأستقرار مطلب حيوي إل–موال غسيل األغش والفساد و عبد الوهاب نصر علي، "مسؤولية مراقب احلسابات عن الكشف ال4

  .21-20ص  ،2011سكندرية، العربية"، الدار اجلامعية، اإل
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  تسجيل العمليات بقيم خاطئة؛-

  تسجيل بعض العمليات يف فرتة حماسبية غري صحيحة؛-

  و سوء تفسريها مما يتسبب يف تقديرات حماسبية غري سليمة؛أالتغاضي عن بعض احلقائق -

  فصاح.و اإلأو طرق العرض أالتصنيف دئ احملاسبة املتعلقة بالتقييم و عدم التطبيق السليم ملبا-

وم شافها يقكتإذا مت إالية ولكنها غري متعمدة وغري مقصودة و ىل تشويه القوائم املإخطاء مما تؤدي هذه األ
رقابة ق وجود هيكل فعال لليخطاء عن طر ميكن التقليل من هذه األالعاملون بالشركة بتصحيحها. و 

  الداخلية.

  أالخطق الخارجي عن الغش و قمسؤولية المد ثالثا:

    واع الغش نأكتشاف مجيع إن املدقق اخلارجي من مسؤوليته أن مستخدمي القوائم املالية يعتقدون إ  
لعملية التدقيق يد جوضع برنامج تكمن يف  ن مسؤولية املدقق اخلارجيأمهنة التدقيق تعتقد ب، بينما اخلطأو 
  وهرية.خطاء اجلاألكتشاف عمليات الغش و ن يكون لدي املدقق الشك املهين ليكون توقع معقول إل أو 

ين من الشك امله جتاهيؤدي عملية التدقيق إملدقق خيطط و ن اإف 200حسب املعيار الدويل للتدقيق رقم 
جتاه الذي ن الشك املهين ميثل اإلإ. 1جتعل القوائم املالية حمرفة ماديان هناك ظروف قد توجد و أالسليم ب

    وكمة املكلفني باحلدارة و ستفساري حول املعلومات اليت يتحصل عليها من اإلإيتضمن ذهن شكاك 
  .2سبب الغشحتمال التحريف املادي بإوجود  ثبات التدقيق خاصة يف حالةإجراءات تقييم فورية لدليل إو 

، جتاه معني من الشك املهين خالل كافة عملية التدقيقإن حيافظ على أكما جيب على املدقق اخلارجي   
ة هؤالء املسؤولني عن حوكمدارة و نزاهة اإلمانة و أذا كان لديه خربة سابقة مع الشركة خبصوص إحىت 

 شك املهين بالرغم من كل املتغريات اليت تسببها الظروف احمليطةي عليه احلفاظ على هذا الأالشركة، 

                                                            
جراءات املراجعة وفقا ملعايري إهداف العامة للمراجع املستقل و أل، "ا15الفقرة  200حتاد الدويل للمحاسبيني، املعيار الدويل للتدقيق رقم اإل1

  .10املراجعة"، ص
جراءات املراجعة إراجع املستقل و هداف العامة للمأل، "ا20-أ– 18-الفقرة أ 200حتاد الدويل للمحاسبيني، املعيار الدويل للتدقيق رقم اإل2

  .19وفقا ملعايري املراجعة"، ص 
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صدار جمموعة من إب )AICPA( ني القانونينيمريكي للمحاسبخبصوص هذه النقطة قام جممع األ بالشركة.
  :1النشرات املهنية منها

ن خيطط لعملية التدقيق أن على املدقق أوضحت أذ إ :1936 في سنة) 1( معايير التدقيق رقمنشرة 
ن املدقق يتحمل إوالغش يف التقارير املالية و  أكتشاف اخلطليس إل يه بعدالة التقارير املالية و أبداء ر إدف 

  مسؤولية حمدودة خبصوص ذلك.

 ن يقومأه ينبغي على املدقق أنوضحت هذه النشرة أ :1977 في سنة) 16( معايير التدقيق رقمنشرة 
ته عن حدد مسؤوليواملخالفات املهمة، و  أبشكل يراعي عملية البحث عن اخلطبوضع خطة التدقيق 

  املخالفات حبدود العينة اليت يقوم بتدقيقها.و  أكتشاف اخلطإ

قدم للمدققني ا مل تأن التغريات املستخدمة يف هذه النشرة كانت غامضة كما أكد بعض الباحثني أقد و   
  رشادا كافيا.إ

ن أعتقاد إمن مستخدمي القوائم املالية لديهم  %69.9 أن 1977 جريت سنةأوضحت دراسة أقد كما 
ن إدقق اخلارجي مسؤوال عن كل حاالت الغش املهمة، كما يؤيد بعض الباحثني هذه الدراسة بقوهلم: "امل

  2امة".ن يكتشفوا كل حاالت الغش اهلأن املدققني جيب أمعظم مستخدمي القوائم املالية لديهم توقعات 

 جيابيا بدال من الطابع الدفاعيإتبنت هذه النشرة مدخال  :1988 في سنة) 53( معايير التدقيق رقم ةنشر 
فري ن خيطط لعملية التدقيق بشكل معقول ميكنه من تو ألزمت املدقق أذ إالذي كان يف النشرات السابقة، 

حقيق ممارسة بدرجة مالئمة من الشك املهين لتواملخالفات املهمة، و  أكتشاف اخلطكيد بصورة معقولة، إل أت
  ذلك. 

ستمرار إن تزايد موجة التقاضي بعد صدور هذه النشرة دليال على أعلى يؤكد ن البعض أال إمع هذا    
ن مكاتب التدقيق أاليت ترتب عليها والغش و  أكتشاف اخلطإفجوة التوقعات خبصوص مسؤولية املدقق عن 

اليف مباشرة للدفاع عن مليون دوالر يف صورة تك 447 مبلغ 1991 سنةقد حتملت يف  ىالستة الكرب 

                                                            
كتشافه"، إاملؤثرة يف  العواملناعية و كتشاف التضليل يف التقارير املالية للشركات الصإمحد دحدوح، "مسؤولية مراجع احلسابات يف أحسني 1

  .185-183، ص 2006، 1، العدد 22القانونية، اجمللد قتصادية و جامعة دمشق للعلوم اإل جملة
  .309، ص 2007أمحد حممد نور، "دراسات متقدمة يف مراجعة احلسابات"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2
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 %7.7 يراد التدقيق يف الواليات املتحدة االمريكية باملقابلإمن  %9 غاملبلهذا ميثل القضايا وتسويتها، و 

  همة.كتشاف حاالت الغش املإىل عدم قدرة املدققني على إيعود السبب يف ذلك و  ةالسابق يف السنة

تشاف كإكرب خبصوص أل هذا املعيار املدقق مسؤولية حيمّ ال  :2002 ) لسنة99( معايير التدقيق رقمشرة ن
داء مهمة تدقيق أرشادات للمدققني للوفاء مبسؤوليتهم املرتبطة بالغش عند يوفر اإل مناالتالعب والغش، وإ

ل يضيف ملدقق، بيا من مسؤوليات اأنه ال يغري أي أالتقارير املالية طبقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها. 
  رشادات اجلديدة للمدقق.اإلحتياجات و اإلو املتطلبات و  بعض املفاهيم

م يت و حسب هذه النشرة فعلى املدققني اخلارجيني القيام باآلو    :1جتاه الغشإذلك مبا يتعلق مبسؤوليا

  ؛عالمات الغشسباب املميزة و تفهم األ* 

  ؛املادية اليت تنتج بسبب الغشتقييم خماطر التحريفات * 

لو من التحريف ملالية ختذا كانت القوائم اإكيد معقول مبا أداء عملية التدقيق للحصول على تأختطيط و * 
  ؛م الغشأخطاء ذا كانت بسبب حدوث األإما املادي و 

  ؛الغش االتحجراءات املتبعة و اإلتوثيق نتائج تقييم و داء و أختطيط و سة العناية الواجبة يف ر مما* 

  ؛دارةمانة املشكوك فيها لإلو األأمانة فرتاض عدم األإك درجة مالئمة من الشك املهين و المتإ* 

عتبارها متطلب إليها بإالتدريب املشار ذوي اخلربة و  عضاء التدقيقرتباط هامة ألإختصيص مسؤوليات * 
  ؛للغشهام عند تقييم املخاطر مبعىن العاملني ذوي اخلربة يف الربامج املضادة 

  ؛ىل املستوى املالئم لالدارةإالتقرير عن كافة حاالت الغش * 

و تقدمي أثار الغش آن يتم تعديلها لعكس أثرة بالغش املادي يتعني أن القوائم املالية املتأصرار على اإل* 
  ؛ي متحفظ يف تقرير التدقيقأر 

                                                            
-424، ص 2014وىل، سكندرية، الطبعة األاملراجعة القضائية"، الدار اجلامعية، اإلسبة و مني السيد امحد لطفي، "قراءات يف احلاأ1

425 .  
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مهية نسبية أو غري ذو أ مادي عالم جلنة التدقيق بالشركة عن الغش فيما عدا الغش الذي يعترب غريإ* 
  بوضوح.

ني املكلفو  دارةساس تقع على عاتق اإلن مسؤولية الغش يف األإف ISA 240 حسب املعيار الدويلو     
  باحلوكمة.

ن منع فهو غري مسؤول ع الغش،و  أكتشاف اخلطإمن الدراسات السابقة فمسؤولية املدقق اخلارجي عن   
ملية التدقيق اخلارجي لتزام خبطوات تنفيذ عاإلاليت تتطلب منه بذل العناية املهنية املالئمة و  لكن عليهو الغش 

حيث  ،دقق وجود حتريف مادي يف القوائم املاليةذا توقع املإضافية إجراءات إن يقوم بأبدقة، كما ميكن 
ليات املدقق عن عرتاف مبسؤو اإل ون مهنة التدقيق توجه حنأذلك مبالحظة تعترب تلك التوقعات معقولة و 

  .1الغشو  أطإكتشاف اخل

  كتشاف التصرفات غير القانونيةإمسؤولية المدقق الخارجي في مدى : الفرع الثاني
ا الشركات يقصد بالتصرفات غري القانونية بشكل عام هي األ   ه نص عليا تمل فةاملخالعمال اليت تقوم 

  نشطة هذه الشركات.أاللوائح اليت حتكم نظمة و األو  القوانني

 من قبل هتمام كبريإكتشاف التصرفات غري القانونية بإلقد حضيت مسؤولية املدقق اخلارجي عن   
يجة ات املهنية يف منتصف السبيعات، وذلك نتاملنظممريكية و وراق املالية األهيئة تداول األالصحافة و 
وجنرس صدار الكإقد نتج عن ذلك ، و مريكيةاملدفوعات غري القانونية من قبل الشركات األللرشاوي و 

و شركة أو موظف أ ي مديرأحيث حيضر على  1977 جنيب لسنةمريكي لقانون ممارسات الفساد األاأل
دف التإوراق املالية مسجلة يف هيئة األ دف احلصول عإثري على أجراء مدفوعات  متياز إلى جراء رمسي 

  . 2حمددو توجيهه جلهة أستمرار يف احلصول عليه و اإلأ

املعيار  كتشاف التصرفات غري القانونية وفقا للمعايري املهنية يفإىل مسؤولية املدقق عن إشارة اإل متتكما 
  نظمة عند تدقيق التقارير املالية.األلعناية بالقوانني و  )250( التدقيق الدويل رقم

                                                            
  .24مرجع سابق، ص جورج دانيال غايل، 1
  .63ـ، ص 2000عبد الفتاح حممد صحن وآخرون، "أصول املراجعة"، الدار اجلامعية االسكندرية، 2
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اليت تعترب و ، )54( التدقيق رقمني نشرة معايري مريكي للمحاسبني القانونيصدر اجملمع األأ 1988 يف عامو 
مباشر و         ري هام ثأالتقرير عن التصرفات غري القانونية اليت يكون هلا تكتشاف و إمسؤولية املدقق عن 

نشرة معايري التدقيق املخالفات وفقا لخطاء و كتشاف األإعلى القوائم املالية، مماثلة لنفس املسؤولية املتعلقة ب
ما أالتصرفات. ك كتشاف تلكيدا معقوال إل أالتدقيق حبيث توفر تلعملية اليت تطلب ختطيط )، 53( رقم

جراءات التدقيق وفقا ملعايري إن إثري غري مباشر على القوائم املالية، فأالتصرفات غري القانونية اليت يكون هلا ت
يكون من الصعب التمييز بني نه قد أال إ،1كتشافهاإمكانية التدقيق املقبولة عموما ال توفر ضمانا إل

نه ال يوجد أباشر، حيث ثري غري مأثري مباشر عن تلك اليت ال يكون هلا تأالتصرفات غري القانونية اليت هلا ت
ات مكانية حدوث تلك التصرفواعيا إلن يكون مدركا و أبالتايل فعلى املدقق و ، 2للتمييز بينهما حد فاصل

 غري القانونية.

من مستخدمي القوائم املالية  %74.1 نأتضح منها إجريت حديثا، أحدى الدراسات امليدانية اليت إففي 
كتشاف التصرفات إكيد فيها يتعلق بأن يقدم تأن املدقق اخلارجي جيب أعتقاد إاخلاضعني للدراسة لديهم 

يما كيد فأيقدم ت نأنه جيب على املدقق اخلارجي أعتقاد إمنهم لديهم  %80.7 نأغري القانونية، كما 
لديهم  %84.4 نأ حني احملاسبية، يفنية املرتبطة بالنواحي املالية و كتشاف كل التصرفات غري القانو إيتعلق ب

ثري أة ذات التكتشاف التصرفات غري القانونيإكيد فيما يتعلق بأن يقدم تأجيب على املدقق نه أعتقاد بإ
  .3اهلام على القوائم املالية

ري القانونية ن يكتشف املدقق التصرفات غأن مستخدمي القوائم املالية لديهم توقعات أيتضح مما سبق و   
نظمة الرقابة أمهية أغم ر التوقعات تعترب توقعات معقولة، و ن تلك أميكن القول ثناء تنفيذ عملية التدقيق، و أ

ضافة حد ممكن، باإل دىنأىل إرتكاب التصرفات غري القانونية إمكانية إالداخلية الفعالة يف حماولة ختفيض 

                                                            
ي لية للتضييق من فجوة التوقعات من مهنة املراجعة القانونية يف اجلزائر"، امللتقى العلمآرشيدة خالدي، "حوكمة الشركات كمقدم عبريات و 1

، ص 2013نوفمرب  26-25ورقلة، جامعة قاصدي مرباح متطلبات حتقيق التنمية املستدامة"، املؤسسات و ليات حوكمة آالدويل حول: "
13.  

  .30جورج دانيال غايل، مرجع سابق، ص 2
  .30-29حممد سامي راضي، مرجع سابق، ص 3
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ا، فإكتشافها يف حالة إمكانية إىل زيادة إ صوص نه من الضروري توسيع نطاق مسؤوليات املدققني خبإرتكا
  .1كتشاف التصرفات غري القانونيةإ

  ستمرارقدرة الشركة على اإلمدى مسؤولية المدقق الخارجي في معرفة : الفرع الثالث
الية للشركة ن سالمة احلالة املن تقرير املدقق النظيف يضمأعتقاد لدى مستخدمي القوائم املالية إيوجد   
ا على اإلو  د احلصول على ىل فشل الشركة مباشرة بعإنتيجة لذلك فالبعض ينظر ستمرار يف النشاط، و قدر

   نه فشل لعملية التدقيق.أتقرير تدقيق نظيف على 

 حتثاليت ) 59( مريكي نشرة معايري التدقيق رقماحملاسبيني القانونيني األصدر جممع أ 1988 يف سنةو 
 ، ال يتزاوجيف النشاط يف املدى القريب ستمرارن يقيم يف كل عملية تدقيق قدرة الشركة على اإلأاملدقق 

  .2حمل التدقيق للشركةعداد القوائم املالية إسنة من تاريخ 

 اخلارجي تتلخصن مسؤولية املدقق أيف فقرته السادسة   570ISA كما نص املعيار الدويل للتدقيق رقم
عرض و  عدادإدارة لفرض االستمرارية يف ستخدام اإلإاملالئمة حول مدى لة الكافية و ديف احلصول على األ

لو  و ستمرار حىتذا كان هناك شك جوهري حول قدرة الشركة على اإلإىل ما إالتوصل و  البيانات املالية،
ركة على قدرة الشتقييم لدارة بعمل عداد القوائم املالية على متطلب صريح لقيام اإلإطار إمل يشمل 

ىل إي ن تؤدأستقبلية ميكن أو أحداث مكما تضمن هذا املعيار أنه قد تكون هناك ظروف   .ستمراراإل
هنية الالزمة، اية املنا على الرغم من بذل الع أن يتنبأال يستطيع املدقق و فشلها و أتوقف نشاط الشركة 

قدرة  حولمانة ضن عدم اإلشارة إىل الشك اجلوهري يف تقرير املدقق ال جيب تفسريه على أنه إعليه فو 
عطاء إضافة فقرة توضيحية بعد إكيد هذا الشك فعلى املدقق اخلارجي أذا مت تإو . 3على اإلستمرارالشركة 

  يه يف التقرير.أر 

                                                            
ة يف قطاع غزة القانونية بالقوائم املاليكتشاف اخلطأ والغش والتصرفات غري إمدى مسئولية املراجع اخلارجي عن يوسف حممود اجلربوع، "1

   /http://site.iugaza.edu.ps/yjarbou/files/2010. منشورة على املوقع 13-12، ص 2004"، بدولة فلسطني
  .19جورج دانيال غايل، مرجع سابق، ص 2
 -املنشاة املستمرة– 570شل املايل للمؤسسة بني مسؤولية املدقق واإلدارة يف ضوء معيار التدقيق الدويل رقم عمر شريقي، "التنبؤ بالف3

  . 234، ص 2016) ، جوان 19والتشريع اجلزائري"، جملة أحباث إقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر بسكرة،  العدد التاسع عشر (
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 الفعلي اخلارجني نياملدقق داء أو مستخدمي القوائم املالية  توقعاتمدى التباين بني نستنتج مما سبق و   
يف هذه احلالة و  .1ستمرارقدرة الشركة على اإل لجيايب للمدقق حو وفقا للمعايري املهنية، حول التقرير اإل

 م املاليةن يتوقع مستخدمي القوائأمن املعقول ي القوائم املالية غري معقولة، و ن توقعات مستخدمأنقول 
املخاطر  ثري تلكأواعيا لتو  مدركان يكون أكد، وعلى املدقق أحاالت عدم التفصاح عن املخاطر و مدى اإل

  مما جيعله يفعل أكثر ملبادئ حوكمة الشركات. 2.ستمرار يف النشاطعلى قدرة الشركة على اإل

     ف الغشكتشاإ مسؤولياتهن املدقق اخلارجي من أيرون ن مستخدمي القوائم املالية أيتضح مما سبق 
طار حوكمة إدوار الرئيسية الذي لعبه املدقق اخلارجي يف ، وهذا الدور من األالتصرفات غري القانونيةو 

ال حيتمل  طلقيه املأليس ر ستنادا على على ما مت دراسته و إيه املعقول أرتبط باعطاء ر إالذي و الشركات 
يارات و اخلط صدار مبادئ إذلك من خالل ذا الدور و  هتمامزداد اإلإزمات املالية األأ، ولكن مع اال

املتعلق  99 صدار معايري التدقيق خاصة املعيارإيضا أو التنمية حلوكمة الشركات ي و قتصادمنظمة التعاون اإل
احللول لتقليل  نقرتاح مجلة مإىل إلذا قام العديد من الباحثني  التصرفات غري القانونية.كتشاف الغش و إب

  الذي ينتج عنها تفعيل مبادئ حوكمة الشركات.فجوة املسؤولية و 

   مسؤوليةن فجوة الم قيليلتفي ال دور المدقق الخارجيبعض الحلول لتفعيل الثالث:  المطلب
منا ميكن التضييق إجوة التوقعات يف التدقيق كليا، و ن معظم الدراسات ترى من املستحيل القضاء على فإ  

تخدمي الدور الذي يلعبه لدى مسهدافه ومعايريه و أالتدقيق و  ىل الغموض حول تعريفإهذا راجع منها و 
ن قبل الباحثني، ماملقرتحات لتضييق فجوة املسؤولية  بناء على ما سبق هناك جمموعة منو  القوائم املالية.

  ميكن عرضها كما يلي:

 ور المدقق الخارجي عالمي عن داإلتصال في بيئة التدقيق وتنمية البعد التعليمي و زيادة فاعلية اإل -1
  :مسؤولياتهو 

توعية و  تثقيفهتمام بتعليم و باإل هتمت بتضييق فجوة التوقعات وذلكإهناك العديد من الدراسات اليت 
زيادة ، و ام بهعن ما يتعذر عليه القيو  مسؤولياتهو اخلارجي املستفيدين من خدمات التدقيق عن دور املدقق 

و أاملدقق اخلارجي تصال بني املدقق الداخلي و حتسني اإلاملالية ولتقارير التدقيق، و  تصال للقوائمفاعلية اإل
                                                            

  .31 سامي راضي، مرجع سابق، ص حممد1
  .130، ص 1998مسري الصبان وعبد اهللا هالل، "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  حممد2
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اما ضمن عناصر هكان عنصر ذا  إال إثري أيكون له تال نة التدقيق، و جلو بني املدقق و أدارة اإلبني املدقق و 
اإالتدقيق لتلبية  مهنة   .1حتياجات املستفيدين من خدما

غلب تثالث معايري لل AICPA مريكي القانونيني األاسبنيالتدقيق التابع جملمع احملصدر جملس معايري ألقد 
  :2تصال يف بيئة التدقيقعلى فجوة اإل

صداره إساسي من ألهلدف االذي كان اتقرير التدقيق النموذجي اجلديد واملطور، و  :)58( المعيار رقم* 
ن التقرير اجلديد إمهية هذا الدور، فأبيان فضل و أمني بتفهم الدور الذي يلعبه املدقق بصورة تمساعدة امله

كيد أفهوم التدخال مإذلك بخطاء واملخالفات اجلوهرية و يضا بعض حدود املسؤولية املتعلقة باألأيناقش 
  .يأذلك يف فقرة الر بارة "يف كل اجلوانب اجلوهرية" و ضافة العإب مهية النسبيةاألاملعقول و 

ليت تؤثر على اخالل فقرة نطاق التدقيق و  ما تتضمنه عملية التدقيق منختصار إكما يوضح هذا التقرير ب
تصال  اإلن هذا املعيار قد ساعد على حتسنيأعليه ميكن القول ق املقدمة عن القوائم املالية، و كيدات املدقأت
ىل مسؤولية إضافة خطة عمله، باإلستيعاب وفهم مسؤوليات وواجبات املدقق اخلارجي ونطاق فحصه و إو 
  دارة عن القوائم املالية.اإل

ستمرار وفقا للمعايري املهنية، حث واجبات املدقق خبصوص قدرة الشركة على اإل )60( المعيار رقم* 
  على تضمني تقرير التدقيق صراحة على النقاط التالية:

  مسؤوليات املدقق. -1

  دائه.أالعمل الذي يقوم املدقق ب -2

  كيدات اليت يقدمها املدقق.أالت -3

  التقرير عن الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية. -4

  كد اجلوهرية.أالتقرير عن ظروف عدم الت -5

                                                            
حممد بوضياف جارية، جامعة العلوم التقتصادية والتسيري و ة العلوم اإلبعاد مشكلة فجوة التوقعات يف بيئة التدقيق"، جملأ"نور الدين مزياين، 1

  .111ص  ،2015، 14عدد املسيلة، ال
  .38-35د سامي راضي، مرجع سابق، ص محم2



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

181 
 

  ت على التقرير التدقيق هي:أهم التغريات اليت طر أولعل 

مفهوم  كد علىأذلك للتي تقرير املدقق مستقل، و أن حيتوي العنوان على كلمة مستقل أجيب  -1
  ؛ستقاللاإل

  ؛يأبداء الر إ فقرةة، فقرة نطاق الفحص و ى ثالث فقرات هي: الفقرة التمهيديحتواء التقرير علإ -2

سبة للمدقق ما بالنأعداد التقارير املالية إدارة مسؤولة عن بشكل صريح حيث اإلحتديد املسؤوليات  -3
  ؛ي يف مدى عدالتهاأبداء الر إفهو مسؤول عن 

كيد معقول داخل أالتدقيق لكي حيصل على تداء عملية أر يصف مسؤولية املدقق يف ختطيط و التقري -4
  ؛خطاء جوهريةأو أن القوائم املالية ال حتتوي على حتريفات أمهية النسبية يف سياق األ

الظروف اليت ينبغي بـ املعروفهرية يف هيكل الرقابة الداخلية و وجه القصور اجلو أالتقرير فيما يتعلق يف  -5
عدم وجود رفاق مع التقرير خطاب "إاجلوهرية. كما مسح هذا املعيار ببقاء نقاط الضعف إالتقرير عنها مع 

  نقاظ ضعف جوهرية" .

ليت ينبغي ا املعلوماتىل إتصال مع جلان التدقيق حبيث تطرق هذا املعيار اإل )61( المعيار رقمكما نظم *  
  .1قالتدقيجلنة نظم العالقة بني املدقق و كذلك و  ىل جلان التدقيقإعلى املدققني توصيلها 

 المحاسبة:نظمات المهنية للتدقيق و تدعيم دور المتفعيل و  -2

رض الرقابة مكانية فذلك إلعادة تطوير وتنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق و إن من واجب املنظمات املهنية إ
لثقة يف زيادة املساءلة املهنية للمدققني، مما نتج عنه زيادة اداء املهين يف التدقيق، و زيادة جودة األو  الذاتية

  .2عالم اجليد عن هذا الدور جلمهور املستفيدين من خدمات التدقيقن يتم اإلأعملهم، على 

                                                            
  .22جمدي حممد سامي، مرجع سابق، ص 1
"، جملة الفجوة وتضييق هذهطرق معاجلة و مراجعي احلسابات القانونيني و  يوسف حممود جربوع، "فجوة التوقعات بني اجملتمع املايل2

  .383، ص 2004، يونيو 2، العدد 12نسانية)، اجمللد سالمية (سلسلة الدراسات اإلاجلامعة اإل
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مراقبة مدى ، و لوك املهينمعايري الست املهنية وضع معايري احملاسبة والتدقيق و املنظما يفرض علىهذا و 
، 1ملكاتب التدقيق داء املهيناملمارسني للمهنة من خالل برنامج ملراقبة اجلودة لأل من قبللتزام بتطبيقها اإل
ونشر  ق تلك املعايري،ن مل يلتزم بتطبيالتشريعات الكفيلة ملعاقبة مواللوائح و  ىل وضع القواننيإضافة باإل

  .عالم عنها للجمهورواإل الربامج والنظم هذه املعايري و 

ذا  إال إية مهمة أحيث لن يقبل املدقق القيام بتنفيذ  ،ستقاللاإليدعم الكفاءة املهنية و املعايري ن وضع إ
دائه عليها عن طريق أاليت سيتم قياس داء املوضوعة و كان قادرا على تنفيذها بكفاءة عالية طبقا ملعايري األ

السلوك و         لتدقيقعايري احملددة للتزام مجيع املدققني باملإن أبرنامج ملراقبة اجلودة يف املنظمة املهنية، كما 
 Opinion" يأالقضاء على ظاهرة تسوق الر دارة و حتمال تغيري املدققني بواسطة اإلإاملهين سوف يقلل من 

 Shopping " 2ستقالل املدققإمما يدعم.  

رتفاع اإل ىلإنظام صارم للمساءلة بواسطة املنظمة املهنية سوف يؤدي وضع برامج ملراقبة اجلودة و ن أكما 
مات املؤداة درضاء املستفيدين من اخلإمن مث هم و ىل املستويات املتوقعة منإداء املهين مبستوى جودة األ

قسم ق، و اقبة اجلودة يف كل مكتب تدقين ضرورة وجود قسم ملر أقرتح يف هذا الشإقد بواسطة املدققني. و 
عمال املهنية قبة األن تسند مبراأو أملهنية للمكاتب، عمال املراقبة اجلودة يف املنظمة املهنية يقوم مبراقبة األ

خر مبراقبة اجلودة آلملكتب التدقيق اخر، و آن يسند ملكتب معني مراقبة اجلودة ملكتب تدقيق أو أللمكاتب 
  .3نية مباشرةىل قسم مراقبة اجلودة يف املنظمة املهإن تقدم تقارير اجلودة أعلى ثالث وهكذا، و  ملكتب تدقيق

يق كال من الرقابة الذي يعين تدقاملتكامل و  ستخدام منظور التدقيقإن تروج لفكرة أجيب على مهنة احملاسبة 
ختبار مدى مالئمة إىل تدقيق القوائم املالية. يف ظل هذا النظام يقوم املدقق اخلارجي بإالداخلية باالضافة 
ن تطبيق مدخل التدقيق إتدقيق القوائم املالية. ثناء قيامه بأتشغيل هيكل الرقابة الداخلية وفعالية تصميم و 

  4عتماد على هذه القوائم.مكانية اإلة ميكن من نزاهة، جودة، شفافية وإفعاليبكفاءة و املتكامل 

                                                            
  .  34مرجع سابق،  مد سامي راضي،حم1
  .109نور الدين مزياين، مرجع سابق، ص 2
لفجوة"، مرجع سابق، تضييق هذه اوطرق معاجلة و مراجعي احلسابات القانونيني ة التوقعات بني اجملتمع املايل و يوسف حممود جربوع، "فجو 3

  .384-383ص 
مطلب حيوي إلستقرار أسواق املال –عبد الوهاب نصر علي، "مسؤولية مراقب احلسابات عن كشف الغش والفساد وغسيل األموال 4

  .78"، مرجع سابق، ص -العربية
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مسؤولياته ق و ملهنية يف جمال حتديد دور املدقن تلعبه تلك املنظمات اأيف هذا الصدد هناك دورا حيويا جيب و 
  :1نذكر منها

التغيري قيق و لكفيلة بذلك مثل جلان التدتطوير وسائل استقالل التدقيق وتنمية و إالعمل على تدعيم  -1
  لزامي للمدقق اخلارجي.اإل

تكون  خطاء والتصرفات غري القانونية، وحبيثاألكتشاف الغش و إحتديد مسؤولية املدقق املتعلقة ب -2
  الية.حتياجات مستخدمي القوائم املإكافية للوفاء بواضحة و 

نشاطها  ستمرار يف مزاوالةي حول مدى قدرة الشركة على اإلأبداء الر إوضوح دور املدقق يف تحتديد و  -3
  يف املستقبل القريب.

ا املدقق، وحتديد عالقتها بعملية التدقيق و أ ميكن يتخرى النشطة األحتديد األ -4 ثريها أدى تمن يقوم 
  ستقالله.إعلى 

كيد أالتستفيدين، و ملحتياجات اإىل الوفاء بإتقييمها بصورة مستمرة مبا يؤدي تطوير تقارير التدقيق و  -5
  طراف املستفيدة من بيئة التدقيق.األتصال بني املدقق و من زيادة فاعليتها يف اإل

مر ضروري لتضييق أقيادة املهنة على النحو السابق ن تقوية املنظمة املهنية وتدعيم سلطتها يف توجيه و أرغم 
  :2ىل املقرتحات السابقة ما يليإضافة إنه من الضروري أال إوقعات، فجوة الت

ملة وحمددة ىل معايري شاإمبا يضمن الوصول  التدقيق:ين المستمر في معايير المحاسبة و التحس -1
حداث لسليمة لألهو ما يعين ضمان املعاجلة اددة ملعاجلة القضايا احملاسبية والتدقيقية، و ختيارات حمإوبدائل و 

  الفعال لعملية التدقيق.طري الشامل و أالتقتصادية من قبل الشركة، و اإل

ثناء وجودهم أذلك يف مرحلة حتضريهم ملمارسة مهامهم، و ستمرار: إتطويرها برفع كفاءة المدققين و  -2
م ااملهارات ايدهم مبختلف املعارف الضرورية، و تزو باجلامعات واملعاهد، و  لتحليلية ليت تزيد من قدرا

ما تقع على التعامل مع املشكالت املعقدة. كت املختلفة و التفكري البناء، مبا يساعدهم على فهم البيئاو 

                                                            
  .43حممد سامي راضي، مرجع سابق، 1
  .110نور الدين مزياين، مرجع سابق، ص 2
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م وير كفارص على التعلم املستمر لتطثناء املمارسة العملية باحلأاملدققني مسؤولية تكملة هذه اجلهود  ءا
م، و  القانونيني  مع األمريكي للمحاسبنيد أدخل اجملطار، فقيف هذا اإلاملهنية، بتحديث معارفهم ومهارا

اول للمهنة صبح يتطلب من كل مز أستمرار املدقق يف املهنة، و إبرنامج التعليم املستمر كشرط من شروط 
ساعة كل ثالث سنوات،  120تعادل ورات تدريبية يف فروع احملاسبة والتدقيق، و ن يقدم ما يثبت تلقيه دأ
  ستمرار.إحىت يضمن حتديث املدقق ملعلوماته بذلك ساعة سنويا، و  40ي ما يعادل أ

  :توسيع مسؤوليات المدققتوقعات المستفيدين من التدقيق و  دراسة -3

م املدققون ن يقو أمهية أبنة احملاسبة والتدقيق، و مهجتاه حبق املستفيدين يف حتديد مطالبهم من يعرتف هذا اإل
نصار أيرى دقيقها، و ة وتمتكاملة لتطوير التقارير املاليطار خطة إحماولة تلبيتها يف بدراسة هذه املطالب و 

كثر لتلبية توقعات أن يتحمل مسؤوليات أن يلعبه، و أن يقبل املدقق الدور املتوقع منه أنه البد و أجتاه هذا اإل
ن يقرر أوالغش، و  أكتشاف اخلطإن يتحمل مسؤولية أذا كان من املتوقع إاملستفيدين من تقارير التدقيق. ف

ن أن تدخل يف نطاق عمله، و أن يتحمل املدقق هذه املسؤوليات و أستمرارية الشركة فالبد إعن مدى 
ما ه يف ضوء مسؤولياتور املدقق و عادة حتديد دإي جيب أعتبار ضمن معايري التدقيق، يؤخذ ذلك يف اإل

  .1تسفر عنه دراسة توقعات املستفيدين

ذين هلم الو لتدقيق، تقارير ااملالية و  ديد من هم املستفيدين من القوائمحتجتاه هي وىل يف هذا اإلاخلطوة األو 
م من هذه التقارير، إاحلق يف حتديد مطالبهم و  دراسة جتريبية ما اخلطوة الثانية تتمثل يف القيام بأحتياجا

م من التدقيق، و إو  لتحديد مطالب ل الالزمة ئاح الوساقرت إخري يف األحتياجات هؤالء املستفيدين وتوقعا
  .2بالتايل تضييق فجوة التوقعاتو حتياجات لتلبية تلك اإل

دف و ستطالعية إجرى دراسة أ) Epstein and Geiger-1994( ن كل منأيف هذا السياق جند و   ىلإاليت 
يث كانت النتائج حكيدات الواردة بتقرير املدقق اخلارجي، أيف التراء املستثمرين لبورصة نيويورك آدراسة 
كيد املعقول من جانب املدقق اخلارجي على عدالة القوائم أكتفوا بالتإ املستثمرينمن  %51 نأىل إتشري 

ة املدقق بعدالكيد مطلق من جانب أىل تإمن املستثمرين الذين يف حاجة  %47 كاناملالية، يف حني  

                                                            
ذه الفجوة"، مرجع سابق، ه تضييقاملايل ومراجعي احلسابات القانونيني وطرق معاجلة و مع يوسف حممود جربوع، "فجوة التوقعات بني اجملت1

  .384ص 
  .385-384عاله، ص أاملرجع 2
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يد من قبل كلتزام األضرورة اإلىل إوصت الدراسة أ، كما خطاء اجلوهرية اهلامةخلوها من األالقوائم املالية و 
  .1ن مسؤولياتم عادة النظر يف دور مهنة التدقيقإو  املدققني بالتقيد مبا نصت عليه معايري التدقيق

  ارية:ستمر اإل ق الخارجي بمسؤوليته عن تقييم فرصالمتطلبات المهنية لوفاء المدق -4

ىل مجيع إ عود نتيجتهت، الذي اإلستمرارية، أي عدم فالسخاطر اليت تواجه الشركة هو خطر اإلهم املأمن 
املدقق  اإلنذار املبكر من طرفىل عدم إرجاع سبب هذا اخلطر إميكن راف اليت هلا عالقة مع الشركة، و طاأل

  .ستمراراخلارجي مبدى مقدرة الشركة على اإل

لشركة على بقدرة ادوات اليت تساعده على التنبؤ ن يعتمد املدقق اخلارجي على جمموعة من األأميكن و 
  دوات:من بني هذه األو  ستمرارية،اإل

يعتمد املدقق اخلارجي على جمموعة من  مدى قدرة الشركة على اإلستمرار لتقييم المؤشرات: -1
ا على اإلإاملؤشرات،  كن تقسيم ميستمرارية. و ذا وجدت فيكون لدى املدقق اخلارجي شك يف مدى قدر

  :2يتحسب مصدرها كاآلىل ثالث جمموعات إهذه املؤشرات 

ري قادرة ن تصبح الشركة غتتعدد املؤشرات املالية اليت حتمل معها خطرا أل المؤشرات المالية: -1-1
  هم هذه املؤشرات ما يلي:أمن ستمرارية، و على اإل

  س املال العامل.أتدهور صايف ر * 

  تراكمها.جل و تزايد القروض طويلة األ* 

  جل.لتزامات قصرية األصول الثابتة باإلمتويل األ* 

  تدهور النسب املالية.* 

  حتقيق الشركة خلسائر تشغيلية جوهرية.* 

                                                            
         )2016سبتمر  15(تاريخ االطالع  ، املوقع:2008مارس  21دراج يف املوقع فجوة التوقعات، تاريخ اإل1

                                                             http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php//                                
  .116-115عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 2



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

186 
 

  .األرباح ستمرار يف توزيعو عدم اإلأسهم، خنفاض التوزيعات على محلة األإ* 

  فوائدها.لتزامات و التعثر يف سداد اإل* 

  قرتاض.اإلتفاق و لتزام بشروط اإلعدم اإل* 

  و تنمية تشكيلة املنتجات.أستثمارات جديدة، إالعجز عن متويل * 

ة، نذكر لييتشمل هذه اجملموعة على جمموعة كبرية من املؤشرات التشغ المؤشرات التشغيلية: -1-2
  منها:

  حالهلا.إتسرب القيادات الكبرية بالشركة مع عدم * 

  سواق املنتج.أفقدان الشركة تدرجييا لبعض * 

  مانيحيها توكيالت.مورديها و ن الشركة املستمر لبعض فقدا* 

  نقابات العمال.حتادات و إكثرة املشاكل مع *  

  هم هذه املؤشرات ما يلي:أمن  خرى:المؤشرات األ -1-3

  ....إخلضرائبلاللوائح مثل قانون العمل، قانون التزام بالقوانني و عدم اإل* 

  حكم ضد الشركة كبريا.صدار إحتمال إاليت يكون كثري من القضايا من جانب الغري و مواجهة ال* 

  ا على الشركة.اليت قد تؤثر سلبة للدولة، التشريعات ذات الصلة و قتصاديالتغريات يف: السياسات اإل* 

دارة مثل عدم القدرة على تدعيم املوقف التنافسي للشركة، عدم التحرك عدم كفاءة جملس اإلضعف و * 
  خلإعادة جدولة الديون،...الرشيد إل

الية ستخدام النسب املإساس أيقوم املدقق اخلارجي بباء مناذج كمية تقوم على  الكمية:النماذج  -2
  شهر هذه النماذج ما يلي:أمن فضل من طريقة التحليل املايل، و أبطريقة 
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، ذج املهمة للتنبؤ بفشل الشركةيعترب هذا النموذج واحد من النما :Beaver 1966( 1( بيفرنموذج  -2-1
 79 شركة صناعية خمتلفة منها 158 عينة من ختيارإب Beaver عندما قام 1966 النموذج سنةبناء مت قد و 

، 1964 ىل سنةإ 1954 عتمد على القوائم املالية هلذه الشركات من سنةإو  ناجحةشركة  79و فاشلةشركة 

  . 2و نسبة مالية واحدةأكما يعتمد على متغري واحد 

قد نوات، و س) 5( مخس ـــقبل وقوعه ب فالسقادر على التنبؤ باإلؤية جعلته تسم النموذج بقدرة تنبإقد 
  هي:مالية مت تقسيمها على جمموعات و  نسبة 30 هذا النموذج  ستعملإ

  صول.نسبة النقد/جمموع األ* 

  الضريبة/جمموع املوجودات.نسبة صايف الربح قبل الفائدة و * 

  نسبة املديونية/جمموع املوجودات.* 

  املال العامل/جمموع املوجوداتس أنسبة صايف ر * 

  نسبة التداول.* 

  النسبة السريعة.* 

  الشركات: فالسإىل النسب التالية للتنبؤ بإتوصل و   

  لتزامات.ىل جمموع اإلإنسبة التدفق النقدي  -1

  ىل جمموع املوجوداتإنسبة صايف الربح  -2

  ىل جمموع املوجودات.إلتزامات نسبة جمموع اإل -3

                                                            
ث تطبيقي يف ديوان حب–جليلية عيدان حليحل وحسني صاحل كرمي، "دور اجراءات املدقق اخلارجي يف بيان قدرة الشركات على اإلستمرارية 1

  .148-147، ص 2016، سبتمرب 45، العدد 23احملاسب، اجمللد "، جملة -الرقابة املالية اإلحتادي
املوصل،  ةعلي سليان النعامي، "منودج حماسيب مقرتح للتنبؤ بتعثر شركات املسامهة العامة"، جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامع2

  .43، ص 2006، 28، العدد 83اجمللد 
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منوذجا متعدد املتغريات على عينة من الشركات  Altman بىن: Altman 1978(1( التماننموذج  -2-2
س املال وطبيعة العمل أشركة ناجحة بنفس املواصفات من حيث ر  33فاشلة وشركة  33 بلغ عددها

الذي ، و إفالسها مو عدأستمرارية الشركة إذلك للتنبؤ بحصائي و حجم النشاط مستخدما حتليل التمايز اإلو 
نسب مخس على  عتمد منوذجهإيضا خماطر بالنسبة للمستثمرين. أئتمان بالنسبة للبنوك و اإل ميثل خماطر
  شتمل عليها النموذج.إمهيتها من بني العديد من النسب اليت أمالية ثبت 

نسبة مبا  لمهية كأوزان تتماشى مع أشتمل عليها النموذج بإيتم ترجيح كل نسبة من النسب اخلمس اليت و 
  م القدرة التنبؤية للنموذج.يعظ

لعديد من فالس الشركات نظرا لقدرته الكبرية يف التنبؤ باإستخدم هذا النموذج على نطاق واسع للتنبؤ بإ
نسب  ىل سهولة تطبيقه. يتكون هذا النموذج من مخسإضافة مريكية باإلالشركات يف الواليات املتحدة األ

  كما يلي:  ل حسابات النتائججدو مستخرجة من امليزانية املالية و  مالية

Z=1.2x1+1.4x2+3.3x3+0.6x4+1.0x5 

  

  حيث:

z :فالسقيمة اإل   

1x : صولىل جمموع األإس املال العامل أنسبة صايف ر  

  خصوم متداولة –صول متداولة أس املال العامل=أن صايف ر أحيث 

2x: صولىل جمموع االإرباح احملتجزة نسبة األ  

 س املالأر  /موال اخلاصة جمموع األرباح احملتجزة= ن األأحيث 

                                                            
دراسة –تمان ومنوذج هولدر يف التنبؤ بالفشل املايل ملؤسسات البناء واألشغال العمومية اجلزائرية مليكة زغيب، "مدى فاعلية منوذج ال1

، املغرب، -وجدة–"، ملفات االحباث يف اإلقتصاد والتسيري، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، جامعة حممد األول -ميدانية
  .117-116، ص 2015، سبتمرب 2، اجلزء 4العدد 
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3x:  صولىل جمموع األإالضرائب نسبة صايف الربح قبل الفوائد و 

4x: جل)صرية و طويلة األىل جمموع الديون (قإموال اخلاصة نسبة األ 

 موال اخلاصة، نستخدم القيمة الدفرتية.ويف حالة عدم توافر القيمة السوقية لأل

5x: صولىل جمموع األإعمال خارج الرسم نسبة رقم األ  

وزان الرتجيحية للنسب املالية املستخدمة حيث تعرب أمتثل ) 1.0، 0.6، 3.3، 1.4، 1.2( ما املعامالتأ
  مهية النسبية لكل متغري مستقل.عن األ

ا على اإل شركاتومبوجب هذا النموذج تصنف ال مبوجب  ستمراريةإىل ثالث فئات وذلك حسب قدر
  :1ىلإ (Z) قيمة

 و يفوق القيمةأيعادل  ما )z( فيها: هي اليت حتقق ستمرارالناجحة والقادرة على اإل الشركات -1
2.6875.  

 2.6875 بني القيمتني حمصورة (z) : هي اليت تكون قيمةات الفاشلة يصعب حتديد وضعيتهاالشرك -2

  .1.81و

  .1.81 قل منأ (z) : هي اليت تكون قيمةات الفاشلة اليت حيتمل إفالسهاالشرك -3

  :2هلذا النموذج هدفان مها :)herrord 1987S( در شيرو  نموذج -2-3

اليت متنح  ذلك لتقييم خماطر القروضستخدامه من قبل البنوك و إئتمان: حيث يتم تقييم املخاطر اإل -1
   ؛صاديةقتنشاء املشاريع اإلإل

ي أقتصادي، يف احمليط اإلستمرارية الشركات إ أكد من مبدأالفشل املايل: يستخدم هذا املؤشر للت -2
  مدى قدرة الشركة على ممارسة نشاطها يف املستقبل.

                                                            
  .192 ص، 2000 ،اإلسكندرية ، الدار اجلامعية،"خماطر على البيانات احملاسبية"حممد حممود عبد ربه حممد، 1
  .255، ص 2004وليد ناجي احليايل، "اإلجتاهات احلديثة يف التحليل املايل"، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، عمان، 2
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 رجيحيةوزان تأىل معامالت متثل إضافة يعتمد هذا النموذج على ستة مؤشرات مالية مستقلة، باإلو   
  :1يصاغ هذا النموذج حسب املعادلة التاليةو 

Z= 17x1+9x2+3.5x3+20x4+1.2x5+0.1x6  

Z :فالسمؤشر اإل  

1x:  صولس املال العامل/جمموع األأصايف ر 

2x :صولجمموع األصول املتداولة/األ 

3x :صول/جمموع األجمموع حقوق املسامهني 

4x: صولالضريبة/جمموع األ لرباح قبصايف األ 

5x: صول/جمموع اخلصومجمموع األ 

6x: صول الثابتةجمموع حقوق املسامهني/جمموع األ  

ا على اإلإيتم تصنيف الشركات ) z( عدد نقاطبناء على و  مرار  ستىل مخس فئات حسب درجة  قدر
  :2يتكاآل

  .كربأو أ 25 تساوي z هي اليت تكون قيمةفالس و فئة الشركات الغري معرضة ملخاطر اإل ولى:الفئة األ

اليت تكون فيها  هيو  فالسغحتمال قليل لتعرض ملخاطر الفئة الشركات اليت يكون فيها اإل الفئة الثانية:
  .25 قل منأو أ 20 تساوي z قيمة

 فيها تساوي z قيمة فالس حيث تكونفئة الشركات اليت يصعب التنبؤ بتعرضها ملخاطر اإل الفئة الثالثة:

  .20 قل منأو أ 5

                                                            
مدة دراسة تطبيقية لعينة من املصارف األهلية يف حمافظة نينوى لل–للتنبؤ بفشل املصارف   Sharrordزهراء صاحل اخلياط، "إستخدام منوذج 1
  .16-15، ص 2014، 115، العدد 36"، جملة تنمية الرافدين، جامعة  املوصل، العراق، اجمللد -)2007-2009(
  .149علي سليان النعامي، مرجع سابق، ص 2
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 z ن قيمةأيث فالس حبشكل كبري ملخاطر اإلالشركات اليت تكون معرضة للفشل و فئة  الفئة الرابعة:

  .5 قل منأو أ) 5-( تكون تساوي

قل أفيها  z يمةن قأفالس حيث بشكل كبري ملخاطر اإلعرضة و فئة الشركات اليت تكون م الفئة الخامسة:
  ).5-( من

 إىل هذا النموذج من خالل الدراسةمت التوصل  :Bian, Mazlack 2003(1( مزالكبيان و نموذج  -2-4
 صلأنسبة مالية من  24 ستخدامإذلك بالصني، و تصاالت والكمبيوتر يف جريت على قطاعي اإلأاليت 

مت يل اللوجسيت ، و ستخدام التحلإنسبة مالية ومت حتليل البيانات املالية املستخرجة من قوائم الشركات ب 56
  ستخدامها للتنبؤ بفشل الشركات وهي:إية ميكن لىل ستة نسب ماإالتوصل 

  نسبة التداول. -1

  صول. األمجايلإىل إصايف الدخل  -2

  مجايل الديون.إىل إالتدفق النقدي  -3

  صول.مجايل األإىل إاملبيعات  -4

  ىل حقوق املسامهني.إصايف الدخل  -5

  مجايل الديون.إىل إاخلصوم املتداولة  -6

  

  دوره يف تضييق فجوة التوقعاتاملدقق اخلارجي و  ):III-2( الشكل رقم

  املدقق اخلارجيمسؤوليات                                       

  ستمرارالتقرير النظيف يضمن قدرة الشركة على اإل     كتشاف التصرفات غري القانونيةإ    الغشخطاء و كتشاف األإ

                                                            
"، جملة لألحباث (العلوم -دراسة تطبيقية–علي شاهني وجهاد مطر، "منوذج مقرتح للتنبؤ بتعثر املنشات املصرفية العاملة يف فلسطني 1

  .855، ص 2011، 4، العدد 25اإلنسانية)، جامعة النجاح نابلس، فلسطني،  اجمللد 
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  من بني احللول لتقليص فجوة التوقعات                           

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  عتماد على معلومات املبحث األول إلبا من إعداد الطالبةالمصدر: 

  في تخفيض عدم تماثل المعلومات : دور المدقق الخارجيحث الثانيالمب
ة بني اإلدارة  العالقة القائمي يؤيه يفمن خالل الدور الرقايب الذ أعلى التدقيق اخلارجي ينشن الطلب إ  
داء خدمة ما أل ون اإلدرةيعين محلة األسهمن إمن منظور نظرية الوكالة، فو محلة األسهم (املالك). و 

األسهم مع  ةعندما تتعارض مصاحل محلسلطات إختاذ القرارات لإلدارة. و بعض  ، مع تفويضمملصلحته

 )1نشرة معايري التدقيق رقم (

  )16نشرة معايري التدقيق رقم (

  )53معايري التدقيق رقم (نشرة 

 )99نشرة معايري التدقيق (

 240ISAاملعيار الدويل 

 )54نشرة معايري التدقيق رقم (

250ISAاملعيار الدويل

  )59نشرة معايري التدقيق رقم (

 570ISAاملعيار الدويل

التوقعات فجوة

يئة بزيادة فاعلية اإلتصال يف 
التدقيق

تفعيل وتدعيم دور املنظمات
املهنية للتدقيق واحملاسبة

تنمية البعد التعليمي واإلعالمي
عن مسؤوليات املدقق

دراسة توقعات املستفدين من 
 التدقيق وتوسيع املسؤوليات

اته املتطلبات املهنية لوفاء مبسؤولي
 عن تقييم فرض االستمرارية

  )58معيار التدقيق رقم (

  )60معيار التدقيق رقم (

 )61معيار التدقيق رقم (

 وضع: *معايري التدقيق

  *معايري احملاسبة       

 *معايري السلوك املهين      

رقابة جودة األداء املهين ملكاتب
التدقيق

وضع القوانني ملعاقبة من مل يلتزم
بتلك املعايري

حتديد من هم املستفذين من 
 القوائم املالية وتقارير التدقيق

دراسة جتريبية لتحديد مطالبهم 
م من هذه التقارير  وإحتياجا

ية لتلبإقرتاح الوسائل الالزمة 
 تلك اإلحتياجات

دين تثقيف وتعليم وتوعية املستف
 خدمات التدقيقمن 

  *مؤشرات مالية :المؤشرات

  *مؤشرات تشغيلية          

 *مؤشرات أخرى       

  *منوذج بيفر :نماذج الكمية ال

  *منوذج التمان    

  *منوذج يشرورد

 *منوذج بيان  مزالك
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ضارب املصاحل تليل حدة و التقألتجنب . و تعمل لتعظيم مصاحل محلة األسهمال  مصاحل اإلدارة، فإن اإلدارة
  ىل التدقيق اخلارجي.إ يلجأ محلة األسهم، اإلدارةبني محلة األسهم و 

، صاحل محلة األسهممي محتثل املعلومات و يعترب تدقيق القوائم املالية وسيلة رقابية تسهم يف تقليل عدم متاو 
ن القوائم أولة بكيدات املعقأاملستثمرين احملتملني، من خالل تقدمي التسهم و على وجه اخلصوص محلة األو 

ا اإلأاملالية اليت    1.و خمالفات جوهريةأخطاء أي أدارة خالية من عد

 ول: مشكلة عدم تماثل المعلومات المطلب األ
م احلصول على معلومات حول مشاريع إم بإاملسريون، فنظرا للموقع الذي يتواجدون فيه  لشركة امكا

إحتكار يري التسدارة و على املوقع، حتاول الفئة القائمة على اإل. وحرصا على السلطة و دون محلة األسهم
)، شر معلومات حول جودة التسيريال املعلومات اليت ختدم مصلحتها (كنإال تصدر بعض املعلومات و 

دعى ما يهذا و  احلقيقية عن الشركة.خرى على الصورة الكاملة و طراف األطالع األحيول دون اإلهذا ما و 
علومات من صدار مإم متاثل املعلومات قد ينتج عن ن عدأمن هنا ميكن القول ببعدم متاثل املعلومات. و 

 أاخلط وأسلوب، حيث يكون هذا الغموض لكن ال تفهم بنفس األخرى و أطراف أجهة معينة حنو عدة 
  2صدار املعلومة.إيف الفهم مقصودا من قبل جهة 

سهم نوعية املعلومات املتاحة لكل من محلة األختالف يف كمية و إكما يقصد بعدم متاثل املعلومات 
ذي تفصح ال بالقدر الإيف احلصول على املعلومات  محلة األسهمذلك بسبب حمدودية قدرة و  املسريينو 

  مستقبل الشركة.حوال و أمعرفة ب قلأ مدارة مما جيعلهعنه اإل

  :3ساسينيأجتاهني إىل تعقيد مشكلة الوكالة يف إيؤدي عدم متاثل املعلومات و 

ستعانة بوسائل ىل اإلإفعاليات املسريين مما يضطرهم نشطة و سهم ألمحلة األصعوبة مراقبة  :ولاألتجاه اإل
  ن تزيد من تكلفة الوكالة.أا أضافية من شإرقابية 

                                                            
سكندرية، رباح"، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلدارة األإمليات جودة املراجعة اخلارجية على ع ثرأمسري كامل حممد عيسى، "1

  .4، ص 2008، جويلية 45، اجمللد 2العدد 
، ص 2010-2009، 7املتوسطة"، جملة الباحث، العدد هياكل متويل املؤسسات الصغرية و  عبد الوهاب دادن، "اجلدل القائم حول2

319.  
  .112سابق، ص مؤيد حممد علي الفضل، مرجع 3
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م اء ادأهم تداعياته عدم أالذي من خالقي للمديرين و فيتمثل يف السلوك األ الثاني:تجاه اإل ملسريين لواجبا
م و  يدة حلملة ىل تصرفات غري الرشإار العكسي الذي يشري ختياإل كذلكو  ،نفاق التبذيرياإلاملناطة 

ذي حة بالشكل الاملوارد املتاستثمار إختيار غري الكفء للمسريين مما يرتتب عليه عدم سهم بسبب اإلاأل
  سهم.يعظم من ثروة محلة األجيابية و إحيقق نواتج 

  :1حد الصورتني مهاأخذ عدم متاثل املعلومات أيو 

من يطلق عليه  ناكذ هإمتام العقد إنيته يف خالقي بسلوك الفرد و يتعلق اخلطر األ خالقية:المخاطر األ -1
السلبية  ذ يتعلق ببعض التصرفاتإبرام العقد إهو املشكل الذي غالبا ما يظهر بعد باخلطر املعنوي، و 

 سهماأل قد ال تكون مراقبة من طرف محلة ن هذه التصرفاتأثريات كما أاليت قد يكون هلا عدة تفراد و لأل
  ن حندد وضعني:أمنه ميكن ازية؛ و نتهمام اإلأهو ما يفتح اجملال و 

لحته لبعض املعلومات فيعمل على حتقيق مص يستغل املسري جهل محلة األسهمأين نتهازية احلالة اإل* 
  الشخصية.

ا و  سهم متابعة تصرفات املسرية اليت ال ميكن حلملة األاحلال*  ة الظروف اليت ذلك لعدم معرفرغم علمه 
  يعمل فيها.

سهم صحاب األأختيار من إتصرف غري رشيد يولد سوء يعين ): ار السليبيختاإل( ار العكسييختاإل -2
ستثمار إختيار مورديهم مما ينتج عنه عدم الكفاءة يف إيف أو و للشركة أدارة ختيارهم لوكالئهم يف اإلإيف 

القة بني الشركة قد تكون هذه العسهم؛ و تعظيم ثروة محلة األو جيابية إاملوارد املتاحة يف حتقيقها لنتائج 
تود احلصول عليها  رت الشركة يف متابعة السلعة اليتن قصّ إه بائعا، فعتبار إبني املورد بعتبارها مشرتيا و إب
ورد الذي يسعى لتحقيق  املة ستفقد ثقتها يفإن الشركبالتايل فرد املبالغة يف تسعريه لسلعته، و نه ميكن للمو إف

 لى موردينه سيستحيل عإقل فو السعر األذختيار املورد إن الشركة ستعمل على أعتبار إبمصلحته، و 
  السلع ذات اجلودة بيعها بسعرها املرتفع.

                                                            
امعة ثريات السلبية لعدم متاثل املعلومات"، ملتقى جأدورها يف احلد من التليات احلوكمة و آالصغرية كماسي، "خرية لياس بن ساسي و إ1

   ورقلة.
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/fr-FR/seminaires/archive/facult%C3%A9-

des-sciences-economiques-,-de-gestion-et-des-sciences-commerciales. 



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

195 
 

  صور عدم متاثل املعلومات ):III-3( الشكل رقم

  

   

    

  

  

  

ملعلومات يف م متاثل اددارة يف ختفيض ععرفات محدي عبد النعيم، "دور تقرير تعليقات اإل المصدر:
داري"، اإلو  ليات احملاسبة واملراجعة ملكافحة الفساد املايلآول: "تفعيل سوق املال املصري"، املؤمتر الدويل األ

  .09 جامعة بين سويف، مصر، ص، 2013 فريلأ 8-7 يومي

ثري على أثري عدم متاثل املعلومات على تكلفة الوكالة بشكل جلي عندما حياول املسريين التأيظهر تو   
يق تدخل ما عن طر إذلك كثر من حقيقتها، و أبجتاه تقييمها إسهم الشركة يف السوق املايل بأسعار أ

    اتو عن طريق تسريب بعض املعلومأرباح دارة األإما يعرف باملسريين بتجميل املعلومات من خالل 
سعار أالذي سرعان ما يكتشفه املتعاملني بالسوق فتكون ردود فعلهم العكسي حنوه سلبية للغاية على و 
توقعة العوائد امل تفوق يف أغلب األحيانأمسالية، و سهم خسائر ر ىل حتقيق محلة األإسهم الشركة، مما يؤدي أ

 وضح جينس يف مقابلته املوسومة "كلفة الوكالةأقد أخالقية للمسريين. و تلك املمارسات الالمن جراء 
عاملني يف السوق ن عدم قدرة املتأحينما بني فيها " كثر من قيمتها والوضع املايل للشركةأسهم املقيمة بلأل

م  دودية املعلومات ما بسبب حمإذلك ستثمارية و اإلاملايل من احلصول على املعلومات الكافية لرتشيد قرارا
ثري على كفاية أو التأ     ساليب متهيد الدخل أىل إاملسريين  ءو بسبب جلو أاملعلن عنها يف التقارير املالية 

مسالية اليت ستلحق أىل زيادة تكلفة الوكالة متمثلة يف اخلسائر الر إفصاح احملاسيب، سيؤدي يف الغالب اإل
يد هذا  أد ق السوق املايل لتلك املعلومات و سهم يفسعار األالعكسية ألستجابة سهم بفعل اإلحبملة األ
راء سباب الكامنة و األفة الوكالة و اليت كانت بعنوان "تكل يف مقالتهما  Pantzalis and Jung كل من

 صور عدم متاثل املعلومات

 خالقيةاملخاطر األيار العكسيتخاإل

 الكدارة و امليرتكز على العالقة بني اإلكاملاليرتكز على العالقة بني

محلة

 دارةاإل
محلة

محلة
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دم متاثل مهية متغري عأحينما كشفت حاالت التعقيد: عدم متاثل املعلومات مقابل تضارب املصاحل" 
 1يف نشوء تكلفة الوكالة.املعلومات 

  خصائص جودة المعلومات المحاسبية :ثانيالالمطلب 

  المحاسبيةالمعلومات جودة تعريف : الفرع األول
الغرض خمرجات النظام احملاسيب الناجتة عن معاجلة البيانات احملاسبية فا: "أتعرف املعلومات احملاسبية ب

معلومة يتجسد يف املنتج النهائي للختاذ القرارات، و املفيدة إل الرئيسي من هذه املعاجلة هو توفري املعلومات
تستخدم لقياس  اطة الوسائل اليتستخدام املعلومة. فاملعلومات متثل ببسإليه بإالقرار الذي يتم التوصل 

  2واملالية." قتصاديةحداث اإلتوصيل األو 

ا خمتلف اجملايعترب مفهوم جودة املعلومات احملاسبية من املفاهيم املعاصرة    تم  املهنية مع العلمية و اليت 
 ائم مبا خيدمفصاح الالزمة يف تلك القو حتقيق متطلبات اإلعداد القوائم املالية و إمهية عند أذلك ملا له من و 

املالية يف الواليات  ةما دفعت مبجلس املعايري احملاسب مهية هيلعل هذه األمستخدمي املعلومات احملاسبية، و 
النوعية للمعلومات "اخلصائص  1980 سنة) 2( صدار البيان رقمإىل إ) FASB( مريكيةاألاملتحدة 

وعة من املعايري تطوير املفاهيم احملاسبية الالزمة لوضع جممو  صيلأاليت متثل املدخل الضروري لتاحملاسبية"، و 
املستفدين متخذي القرارات و عداد القوائم والتقارير املالية وخدمة إعتماد عليها عامليا يف اليت ميكن اإل

  3منها.

ما حتققه من منفعة و  كما تعين جودة املعلومات احملاسبية مصداقية املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية
موعة من املعايري جم ن تعد يف ضوءأن ختلو من التحريف والتظليل و ألتحقيق ذلك جيب للمستخدمني و 

  4ستخدامها.إالفنية، مبا حيقق اهلدف من القانونية والرقابية واملهنية و 

                                                            
  .113-112مؤيد حممد علي الفضل، مرجع سابق، ص 1
قادر حممد عبد العمال"، ترمجة: مكرم عبد املسيح و لقرارات األساس أمارك بتري: "احملاسبة ت ميجر، جان وليامز، سوزان هكا و روبر 2

  .15، ص 2006الديسطي، دار املريخ، السعودية، 
مرجع  "،-يف املؤسسات العامة واخلاصة املدخل ملكافحة الفساد–، "احلوكمة املؤسسية وحممد عبد الفتاح العشماوي عطا اهللا وارد خليل3

  .105، ص سابق
، 2البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة بنها، العدد حوكمة الشركات"، جملة الدراسات و طار إداري يف اسب اإلحممد خليل، "دور احمل4

  .19، ص 2003
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  المحاسبية خصائص النوعية للمعلومات: الفرع الثاني
  ، تتمثل يف:وعة من اخلصائص النوعيةجمن تتسم مبألكي تكون املعلومات مفيدة البد 

  ىل:إهذه اخلصائص بدورها ميكن تقسيمها و  الخصائص النوعية المتعلقة بالمعلومة بحد ذاتها: -1

  تتمثل يف:و  ساسية:أخصائص  -1-1

 هجتاإري يف غيحداث تإ: "املعلومات القادرة على 1اأاملالئمة ب) FASB( عرف المالئمة: -1-1-1
ستقبل بامل جل التنبؤأستيعاب املاضي من إثريها يف التحكم باحلاضر و أذلك من خالل زيادة تالقرار، و 

نت تلك كفأ مما لو كاأدق و أختاذ قرار إو  مبوضوعية تسهل على مستخدمي تلك املعلومات عملية صنع
  املعلومات غري مالئمة".

ا: "كما تعرف ب   ، هي قدرة خرىأ ى تغيري قرار مستخدم املعلومات ومبعىنقدرة املعلومات احملاسبية علأ
  2.ختاذ القرار"إجياد فرق يف إاملعلومات يف 

  :3اخلصائص التاليةن تتوفر على أحىت تكون املعلومة مالئمة عليها  سبقمما    

لما زادت نه كأأي وصول املعلومات املعدة إىل مستخدميها يف الوقت املناسب. إذ  التوقيت المالئم:
م املتنوعة. وكلما حتمال كبرياً يف التأثري يف قراراسرعة توصيل املعلومات احملاسبية إىل مستخدميها كان اإل

زاد التأخري يف توصيل املعلومات كانت الثقة أكرب بأن املعلومات ال تعترب مالئمة. وميكن التضحية بشيء 
إن تكون دائمًا حمددة بفرتة معينة. لذلك ف رارختاذ القإمن الدقة لصاحل التوقيت املناسب، ألن عملية 

الئمة، هي تلك اليت تتوافر يف الوقت املناسب، ولو كان ذلك على حساب الثقة يف عملية املعلومات امل
  القياس، أو مدى التأكد من صحة املعلومات الناجتة. 

                                                            
  .293، ص 2007كمال عبد العزيز النقيب، "مقدمة يف نظرية احملاسبة"، دار وائل للنشر، عمان، 1
  .195، ص 1990وىل، النشر، الكويت، الطبعة األو لطباعة عباس مهدي الشريازي، "نظرية احملاسبة"، ذات السالسل ل2
- ردنيةالشركات األ دراسة تطبيقية على –ستثمارية ختاذ القرارات اإلإثر نظم املعلومات احملاسبية احملوسبة يف أمحد عبد الرمحن املخادمة، "أ3

  .267-266، ص 2007، 2ردن، العدد "، جملة املنارة، جامعة مؤتة، األ
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 ومات منلحتواء املعلومات على قدرة تنبئيَّة، وبالتايل متكني مستخدمي املعإوتعين  القدرة على التنبؤ:
من تكوين  تمالية (تقديرية) عنه. فاملعلومة اجليدة هي اليت متكن املستخدمحإتقدير املستقبل وتكوين صورة 

  التوقعات عن النتائج املستقبلية وحتسني إمكانياته وقدراته يف هذا اجملال. 
تقييم ة متكن مستخدمها من اليصاحتواء املعلومات على خإويقصد بذلك  القدرة على إعادة التقييم:

من خالل املعلومات اليت ينتجها نظام املعلومات واليت تسهم يف حتسني  العكسيةأو التغذية  رتدادياإل
ستمرار. لذا إوتطوير نوعية خمرجات (معلومات) النظام وقدرته على التكيف يف الظروف البيئية املتغرية ب
حداث تغيري إميكن القول إن املعلومات املالئمة هي اليت متكن متخذ القرار من تعزيز التوقعات احلالية أو 

  فيها وتقييم نتائج القرارات السابقة. 
قارير موثوقية املعلومات تقدر مبقدار املعلومات اليت يتم نشرها يف الت عتمادية):الموثوقية (اإل -1-1-2

متثل صادية، و قتالعمليات اإلحداث و التصور الصادق لألو  التحري يف العرضء و خطااملالية اخلالية من األ
الكافية لتقييم  ةاخلرب د الذين ال تتوافر لديهم الوقت و فرااملوثوقية يف املعلومات ضرورة ملحة لألخاصية 

    1ختيار املعلومة املفيدة هلم.إاملالية و  حمتويات القوائم

كل الذي ميكن بالشقتصادية و و العمليات اإلأهداف كما تعين قدرة املعلومات على التعبري عن فحوى األ
مانة املعلومات أا تتعلق بمنإ ،ي خاصية املوثوقيةأ ،املختلفةا عتماد عليها يف بناء مناذج قراراإلاملستخدم من ا

ذه اخلاصية الو  2عتماد عليها.مكانية اإلإو    :3ن تتوفر على العناصر التاليةأبد لتتسم املعلومة 

راد التقرير عنها، امل حداثبني األق هو وجود تطابق بني املعلومات و يقصد بالصد الصدق في التعبير:
 ما حدث فعال. خر متثل املعلوماتآليس جمرد الشكل. مبعىن و اجلوهر و أالعربة هنا بصدق متثيل املضمون و 
  نواع التحيز:أتتطلب خاصية الصدق يف التعبري جتنب نوعني من و 

حداث س األاساسا لقيأحتيز يف عملية القياس: كما هو احلال عند تطبيق منهج التكلفة التارخيية * 
  املستثمرين؛جتاه املسامهني و إدارة قتصادية، فهذا القياس يظهر حتيزا لصاحل اإلاإل

                                                            
  .18، ص 2006وىل، ردن، الطبعة األغسان فالح مطارنة، "حتليل القوائم املالية"، دار امليسرة، األو  راضي خنفرمؤيد 1
، ص 2014، 1د قتصادية، العدإستقرار النظام املايل"، جملة دراسات إقتصادية على اإلثر جودة املعلومة املالية و ألعرابة مولود، "رمية مناع و 2

222.  
ردن، رو التوزيع، األ"، دار وائل للنش-دراسة معمقة يف نظرية احملاسبة–"النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ اىل املعايري  رضوان حلوة حنان،3

  .211-205، ص 2002الطبعة الثانية، 
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و غري أمانة ما مقصودا كما يف حالة األإحتيز من قبل القائم بعملية القياس: قد يكون القائم بالقياس * 
  مقصود كما يف حالة نقص املعرفة.

ا جتنب  الحياد:      النوع املقصود من التحيز الذي قد ميارسه القائم بإعدادحيادية املعلومات يقصد 
دف التأثري على سلوك مستخدم هذه  دف التوصل إىل نتائج مسبقة، أو  وعرض املعلومات احملاسبية؛ 

ا عتبارها معلومات أمينة، وال ميكن الو إجتاه معني. إذن املعلومات املتحيزة، ال ميكن إاملعلومات يف  ثوق 
  . 1ختاذ القراراتإتماد عليها كأساس لعملية عأو اإل

ينة من طراف معأو أختيار معلومات بشكل ينتج عنه معلومات تفضل جهة إكما يقصد باحلياد عدم 
  .2خرىأاملهتمة باملعلومة على حساب جهات طراف املعنية و األ

 القائمني بالقياس بنيتفاق تعين القابلية للتحقق وجود جودة عالية من اإل القابلية للتحقق: -1-1-3
طراف ذا وصلت األإىل نفس النتائج، فإم يتوصلون إاحملاسيب، الذين يستخدمون نفس طرق القياس، ف

عتماد كن اإلميأن املعلومات قابلة للقياس و ىل نفس النتائج، هذا يعين إاخلارجية (املدققون اخلارجيون) 
  وقية.ن املعلومات تتمتع خباصية املوثأهنا نقول عليها، و 

يف و    ن يكون على حساب املالئمة يف املعلومةأهتمام بدرجة عالية من املوثوقية ميكن ن اإلأميكن القول   
  و مظللة، لذا جيب املوازنة بني هاتني اخلاصيتني.أن تكون املعلومات غري مفيدة أهذه احلالة ميكن 

  ميكن تلخيصها فيما يلي:و  خصائص فرعية:-1-2 

قارنة بني جراء املإعطاء معلومات تسمح بإتعين قدرة املستخدمون على  للمقارنة:القابلية -1-2-1
من فائدة  يزيذو  وضعية الشركةا ميكن من حتديد املركز املايل و الشركات العاملة يف نفس النشاط، مم

م مقارنة القوائم املالية للمشاريع املختلفة من إن يكون بأكما جيب ، 3املعلومات ييم النسيب قجل التأمكا
ر املايل للعمليات ثعرض األن عملية القياس و إمن هنا فوالتغريات يف املركز املايل، و  داءاألملراكزها املالية، و 

                                                            
  .269-268امحد عبد الرمحن خمادمة، مرجع سابق، ص 1
  .222عباس مهدي الشريازي، مرجع سابق، ص 2
  .33، ص 2004وىل، سس احملاسبة املالية"، دار احلامد للنشر، عمان، الطبعة األأخرون، "آرضوان حلوة حنان و 3
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ة طريقة بابت على مرور الزمن ضمن الشركة و ساس ثأن تتم على أخرى جيب حداث األاألو  املالية املتشا
  متماثلة يف كل الشركات.

داد القوائم عإعالم املستخدمني عن السياسات احملاسبية يف إهو عنصر مهم و وهذه اخلاصية تتضمن  
ختالفات اإل يدأن يتمكن املستخدمون من حتيجيب ثار هذا التغري، و آي تغيري يف هذه السياسات و أاملالية، و 

ة واأل خرى فرتة ألرى من خحداث األيف السياسات احملاسبية املستخدمة يف الشركة للعمليات املالية املشا
اسبية عن السياسات احمل فصاحمتثال للمعايري احملاسبية الدولية مبا يف ذلك اإلبني الشركات املختلفة، فاإلو 

  1يساعد يف حتقيق القابلية للمقارنة.

ا: "نوعية املعلومة ملاعلى ) SCF( كما عرفها النظام احملاسيب املايل   حرتام إعرضها يف ظل عدادها و إيتم  أ
  2."بني الشركاتت معتربة يف الزمن و جراء مقارناإتسمح ملستعملها بستمرارية الطرق و إ

املتضمن النظام احملاسيب املايل، لكي تكون املعلومة قابلة للمقارنة  11-07من القانون  29 حسب املادةو 
  ن تتضمن النقاط التالية:أعليها 

  مع السنة املالية السابقة.جراء مقارنات إتوفر الكشوف املالية معلومات تسمح ب* 

ىل إشارة إجدول تدفقات اخلزينة ية املالية، جدول حساب النتائج و قسام امليزانأيتضمن كل قسم من * 
  املبالغ املتعلق بالقسم املوافق له يف كل سنة مالية.

  عددي.خذ شكل سرد وصفي و أنة تر يتضمن امللحق معلومات مقا* 

حد الكشوف املالية مع املركز العددي أقسام العددية من حد األأة عندما يصبح من غري املمكن مقارن* 
روري تكييف و العرض، يكون من الضأمن الكشف املايل للسنة املالية السابقة، بسبب تغري طرق التقييم 

  ة جلعل املقارنة ممكنة.قمبالغ السنة املالية الساب

                                                            
فرحات عباس ادية، جامعة قتصإطروحة دكتوراه، علوم أحتديات التطبيق"،  البنكي بني املرجعية النظرية و بن فرج زوينة، "املخطط احملاسيب1

  .35، ص 2014-2013سطيف، 
نوفمرب  25ق لـاملواف 1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  11-07، القانون 47الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية 2

  املتضمن النظام احملاسيب املايل.و  2007سنة 



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

201 
 

 لرتتيبعادة اإن إخر، فآي سبب و ألأاملالية  ختالف مدة السنةإجراء مقارنة بسبب إذا كان غري ممكن إ* 
 دخلت على املعلومات العددية للسنة املالية السابقة تكون حمل تفسري يف امللحق حىتأو التعديالت اليت أ

  تصبح قابلة للمقارنة.

يؤثر على  نأ اأالتحريف يف املعلومات اليت من شو أ هي مقدار احلذف :همية النسبيةاأل -1-2-2
تعتمد هذه اخلاصية على و ، 1قرار الشخص الرشيد (املعقول) الذي يعتمد على هذه املعلومات وأحكم 

ن هذه إف عليهلتحريف، و و اأىل احلذف إاملقدر ضمن الظروف اخلاصة اليت تؤدي  أو اخلطأحجم البند 
ا لكي تكون مفيدة.أذ جيب على املعلومات إاخلاصية تضع حدا،     2ن تتصف 

ا تعترب ثابتة إخرى فأىل إعندما تطبق الشركة نفس املعاجلة لنفس احلدث من فرتة  الثبات:-1-2-3
ىل إينة ن الشركة ال ميكنها التحول من طريقة حماسبية معأال يعين ذلك و ستخدامها للمعايري احملاسبية إيف 
فصاح عن طبيعة إلا فضليتها يف هذه احلالة يلزمأثبتنا أذا إخرى، حيث ميكنها التغيري يف طرق احملاسبية أ
  خاصة يف الفرتات اليت حدث فيها التغيري.احملاسيب يف التقارير املالية و  ثر التغريأو 

ثر هذا التغري أفصاح عن طبيعة و و املبادئ احملاسبية املستخدمة يلزم اإلأعند حدوث تغيري يف الظروف و   
ا جيب على املدقق اليت حدث فيها التغيري، كمذلك بالقوائم املالية اخلاصة بالفرتة جرائه و إومربر و احملاسيب 

رشاد إد طبيعة التغيري و الفقرة  بتحدي قرير املدقق. حيث تقوم هذهتليه يف فقرة توضيحية لإشارة اخلارجي اإل
  3.مستخدمي القوائم املالية

األحداث و لتكون املعلومات موثوقة جيب أن متثل العمليات املالية بصدق  التمثيل الصادق: -1-2-4
ا متثلها أو من املتوقع أن تعرب عنها بشكل معقول، وبالتايل على سبيل املثال  ،األخرى اليت من املفروض أ

بكل صدق كافة  العمليات املالية واألحداث األخرى اليت ينشأ عنها أصول  اليةجيب أن متثل امليزانية امل
  .فصاحاملايل وفقاً ملقاييس اإلبتاريخ إنشاء اإلبالغ  شركةلتزامات وحقوق ملكية للإو 

                                                            
–اطر املراجعة خم-األمهية النسبية-املعاينة اإلحصائية-منصور أمحد البديوي وآخرون، "دراسات متقدمة يف املراجعة اخلارجية احلديثة1

اإللكرتونية"، الدار اجلامعية،  مراجعة األنظمة-املراجعة البيئية-فجوة التوقعات-املعلومات املستقبلية-التقديرات احملاسبية-اإلجراءات التحليلية
  .57، ص 2011-2010االسكندرية، 

  .33بن فرج زوينة، مرجع سابق، ص 2
ة ت يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية"، امللتقى الوطين بعنوان: "احلوكمة احملاسبية للمؤسسلعشوري نوال، "دور حوكمة الشركاهوام مجعة و 3
 .17-16، ص 2010ديسمرب  8-7م البواقي، يومي أفاق)"، جامعة آاقع، رهانات و (و 
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لكي متثل املعلومات املعروضة العمليات املالية واألحداث األخرى الجوهر فوق الشكل: -1-2-5
ا متثلها، وعندما خيتلف اجلوهر اإل لية عن شكلها القانوين، مقتصادي للعمتثيالً صادقاً؛ واليت من املفرتض أ

، وليس لشكلها ة وآثارهاواإلبالغ عن جوهر العملي احملاسبةتتطلب أن تتم  فإن صفة اجلوهر فوق الشكل
  1وحسب. القانوين

  :2لخصائص النوعية المتعلقة بالمستخدمينا -2

ساسية ستفادة منها ال يعتمد فقط على اخلصائص النوعية األاإلستوى جودة املعلومات احملاسبية و ن مإ
 املعرفة املتعلقة و متخذي القرار نفسه يفأيضا على خصائص تتعلق باملستفيد منها أبل يعتمد والفرعية، 

  فصاح.يؤثر بشكل مباشر على مستوى اإلاملالية ذات الغرض العام، و  مبضمون القوائم

 ول املستخدم العادي (املستثمرنوعني من املستخدمني النوع األ ذكرعتمادا على ما سبق ميكن إو   
  خدم احلصيف (املستثمر احلصيف).املستو  العادي) 

ساسا خلدمة أحىت بداية الثالثينات من القرن العشرين، كانت املعلومة توجه  المستثمر العادي: -2-1
حتول التوجه املعلومايت للكشوف ) 1933-1929( قتصادية الكربىزمة اإلبعد األالدائنني، لكن و  دارةاإل

لبورصات املالية و او  القطاع املايل جاءت الضغوط هلذا التحول منلقد و  املستثمرين،ىل املسامهني و إاملالية 
  املالية القابلية للفهم. أهم خاصية تتعلق مبستعمل القوائمليس احملاسبني، ف

املستثمر هو عادة ما يكون من مجهور املسامهني، الذي ال تتوفر لديهم القدرة يف التحكم على كفاية 
قتصادية كافية، فهو يعتمد إمواله فيها، وال يتمتع بثقافة حماسبية وحتليلية و أستثمار الشركة اليت يقبل على اإل

  ي مدقق خارجي حول املركز املايل للشركة.أختاذ قراراته على ر إيف 

ىل محاية إو الوقائي، الذي يهدف أفصاح التقليدي ىل املستثمر العادي يسمى اإلإفصاح املوجه فاإل
مع الزمن التقليدية و  اليةامل إستخدام املعلومات، املتضمنة يف القوائمدودة يف املستثمر العادي ذي القدرة احمل

                                                            
ة الواردة يف القوائم املعلومات احملاسبينعكاسات تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية على جودة إحممد سليم العيسى، "مني السعيد و أمعتز 1

لحة ملاملالية للشركات اإلستثمارية املدرجة يف سوق عمان املايل"، املؤمتر الثاين لكلية األعمال باجلامعة األردنية حتت عنوان " القضايا ا
  .10، ص 2009نيسان  15 – 14،املنعقد الفرتة من “قتصاديات الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة لإل

، 9نسانية، العدد اإلة و جتماعيكادميية للدراسات اإلنوي احلاج، "مقاربة جودة املعلومة احملاسبية يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري"، جملة اإل 2
  .38، ص 2013
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هتالكات، ديد اإلحتصول الثابتة و ضيفت هلا مالحظات حول السياسات احملاسبية املتبعة يف تقييم األأ
  سهم املصدرة.عدد األ ،طريقة تقييم املخزوناتو 

كيز واخر الستينات من القرن العشرين، عندما مت الرت أظهر هذا املفهوم يف  المستثمر الحصيف: -2-2
ثمر يتمتع ختاذ القرارات. فهذا املستإعلى فائدة املعلومات احملاسبية أي جودة املعلومات احملاسبية يف 

و متخصص هستخدام وحتليل املعلومات احملاسبية و إله القدرة يف ومعرفة مسبقة، و  فهمستيعاب جيد و إب
  يوازن بني البدائل.قتصادية و اإلالتطورات املالية و ل مايل يتابع و حملأ

ليه إيضاف فصاح التقليدي و عالمي، يتضمن كل ما يقدمه اإلإفصاح إوجه هو فصاح امليف هذه احلالة اإل
    دارة.موال اخلاصة، امللحق، تقرير املدقق اخلارجي، تقرير اإلجدول تدفقات اخلزينة، جدول تغري األ

  المصداقية في المعلومات المحاسبيةالثقة و ضفاء إدور المدقق الخارجي في المطلب الثالث: 
ا ينتج مفعال من خالل احلد من مشكلة عدم متاثل املعلومات احملاسبية و يلعب املدقق اخلارجي دور مهم و 

كثر جودة أا جتعلهو  املعلومات احملاسبيةعلى املصداقية ضفاء الثقة و إذلك بعنها من خماطر جوهرية، و 
ركة من عدالة القوائم املالية، اليت تعدها الشيه يف صدق و أبداء ر إ، من خالل قيامه بفائدة ملستخدميهاو 

  .قوائم املاليةلخالل تقريره املدعم با

  المحاسبيةفصاح عن المعلومات اإل ول:الفرع األ
 طرقو  ساليبأعتماد الشركة على إكد املدقق اخلارجي من مدى ألتحقيق جودة املعلومات احملاسبية يتو   
  :1ميكن توضيحها فيما يليو ، فصاح عن املعلومات اإل

وائم املالية عداد القإكل ما يتعلق ب IAS 1 حيث وضح املعيارفصاح في صلب القوائم المالية: اإل -1
 يةلكي تكون ذات جودة عالوذلك لضمان قابلية مقارنتها، و طرق العرض من مبادئ حماسبية وقواعد و 

م املالية اليت جيب وائالق القوائم املالية تكون مالئمة وذات مصداقية وثقة، و جيب على املعلومات املقدمة يف

                                                            
ى الوطين حول: واقع ئر"، امللتقفصاح يف اجلزا) عى سياسات اإلSCFنعكاسات النظام احملاسيب املايل (إصديقي فؤاد، "صديقي مسعود و 1
  .6-5، ص 2013ماي  6-5املتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، يومي يب املايل يف املؤسسات الصغرية و فاق النظام احملاسآو 
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ات ل اخلاصة، جدول تدفقمواالنتائج، جدول تغري األ إعدادها هي امليزانية، جدول حسابة على الشرك
  .1ملحقاخلزينة و 

ت بعض التفصيالإستخدام املصطلحات و أمهية ن إ العرض المفصل:ستخدام المصطلحات و إ -2
غموض يف تقليل الجل تسهيل و أمن املالية تكمن يف املساعدة على الوصف الصحيح لبنود القوائم 

لتضليل، لغة تكمن يف حتديد املعىن بدقة وجتنب امهية باأختصار يف بعض البنود ن لإلأاملعلومات، كما 
  نسب للعرض.ختيار األىل اإلإو التفصيل يف البنود أختصار تبقى ضرورة اإلو 

يضاحات يف اإللقد تطور حجم وجود املالحظات و  يضاحات:اإلفصاح عن المالحظات و اإل -3
ا لضممهيتها يف التفسري والشرح البنود الغامضة و التقارير السنوية، نتيجة أل فضل لتلك املعلومات، أان ضرور

  يضاحات.اإلستخدام املالحظات و إفراط يف كذا عدم اإلوجيب جتنب التكرار يف الشروحات و 

ن تقدمي جداول بشكل مستقل عن القوائم املالية إ ضافية:المالحق اإلستخدام الجداول و إ -4
لكنها تساعد ، و ت الواردة يف القوائم املاليةمهية من املعلوماأقل أاليت تتضمنها ن املعلومات أساسية سببه األ

ضافية إلومات جل معأضافية يكون من ستخدام املالحق اإلإن أيف تسهيل الفهم لتلك القوائم املالية. كما 
يشمل امللحق و  احملتويات.احلرية يف الرتكيب والشكل و  هذه املالحق تكون فيهامكملة ومهمة لفهم، و 

  :2املعلومات التالية

  املالية. إعداد القوائمملسك احملاسبة و  ةاسبية املعتمدالطرق احملالقواعد و * 

     حسن للميزانية املالية، حساب النتائج، جدول تدفقات اخلزينةأعالم الضرورية لفهم مكمالت اإل* 
  موال اخلاصة.جدول تغري األو 

ن تكون أ كذلك املعامالت اليت حيتملو م و الشركة األأالفروع ت اليت ختص الكيانات املشاركة، و املعلوما* 
  و مسرييها.أحصلت مع هذه الكيانات 

                                                            
  .20، ص 2008بالغ املايل"، دار وائل للنشر، عمان، اإلبو نصار ومجعة محيدات، "معايري احملاسبة و أحممد 1
، حيدد قوائم التقييم واحملاسبة 2008سنة  يوليو 26املوافق لـ 1429رجب سنة  23اجلزائرية، قرار مؤرخ يف مسية للجمهورية اجلريدة الر 2
  .38، ص 8، الفصل 19قواعد سريها، العدد ى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات و و حمتو 
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  و اليت ختص بعض العمليات اخلاصة الضرورية للحصول على صورة صادقة.أاملعلومات ذات الطابع العام * 

  : معايير جودة المعلومات المحاسبيةالفرع الثاني
ت احملاسبية، املعلوماقيق جودة ىل حتإالذي يهدف ليات احلوكمة و آحد أن التدقيق اخلارجي كأعتبار إب  
ري اليت حتدد جودة هم املعايأمن ، و ةمتبادلة تتصف بالتغذية العكسيهناك عالقة متكاملة و أن منه نستنتج و 

  :1املعلومات احملاسبية مايلي

الشركات مع  القوانني اليت تتعلق بتنظيم عمليت يتم من خالهلا سن التشريعات و ال معايير قانونية: -1
مبا يتوافق مع املتطلبات القانونية ذلك و  ،2داء يف الشركةتنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب األتوفري هيكل 

  دائها.أفصاح الكايف عن اليت تلزم الشركات اإل

يتوقف جناح هذا و  دارة واملستثمرين،تعترب الرقابة ركيزة مهمة بالنسبة لكل من جملس اإل معايير رقابية: -2
 ذلك دور املساهنيكبية يف تنظيم املعاجلة املالية و جهزة الرقادور كل األنصرعلى وجود رقابة فعالة حتدد الع
 ن سياستهام كدأكات بواسطة املدقق اخلارجي للتطراف ذات العالقة يف تطبيق مبادئ حوكة الشر األو 
ا تنفذ بفاعلية و إو  ا املالية تتميز باملصداقية مع وجودأجراءا وتقييم للمخاطر مستمرة  تغذية عكسية ن بيانا

  القوانني املطبقة.لتزام بالقواعد و مدى اإلداري و داء اإلتقييم األوحتليل للعمليات و 

وتقييم  فحص ذلك من خاللدعيم مبادئ حوكمة الشركات و تتم بن املعايري الرقابية أعليه ميكن القول و 
ىل كفاءة إمسؤوليات املدقق اخلارجي للوصول دوار و أا تسهيل حتديد أجراءات اليت من شاإلالسياسات و 

  زيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية.و  الشركة

  

                                                            
  .19-18، ص مرجع سابقل، لعشوري نواهوام مجعة و 1
سسات دراسة ميدانية لعينة من املؤ –"مسامهة التدقيق يف رفع جودة املعلومة املالية يف ظل حوكمة الشركات فاطمة الزهراء رقايقية، 2
  .55، ص 2014، 1، العدد ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةقتصادية"، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإل-قتصادية اجلزائريةاإل
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داء العملية ألتدقيق لضبط اعداد معايري احملاسبة و إاجملالس املهنية احملاسبية بتم اهليئات و  معايير مهنية: -3
ظهور مفهوم ما نتج عنه هذا ، و 1احملاسبيةاحملاسبية، مما ينتج عليه ضبط اخلصائص النوعية للمعلومات 

م.إطمئنان على دارة من قبل املسامهني لإلمساءلة اإل   ستثمارا

شفافية فصاح و إن ذلك مبا يتطلبه مق اخلارجي و ن تطبيق مفهوم املساءلة يتفق مع التدقيأمما سبق يتنب 
بني املسامهني  عملية التواصل والتعاون مانة. ويدعماألتقارير تتمتع بالنزاهة و عن املعلومات، مما ينتج عنه 

  بالتايل جناح الشركة.و  دارةاإلو 

ن مفهوم جودة املعلومات تتحقق بتوفر معايري فنية اليت تنعكس على جودة التقارير إ معايير فنية: -4
  طراف احلوكمة فيها.أاملالية مما يزيد من ثقة 

تفعيل دور ر و ثر كبري يف تطويأن وجود معايري لضبط جودة القوائم املالية يكون له أعليه ميكن القول و 
تنظم عمل  سن القوانني اليتدارية و عملية اإللاجلهات التنظيمية للحوكمة من خالل وضع هياكل لتنظيم ا

حلاجة ا مهية املدقق اخلارجي مع وجود نظام رقايب يظهرأكذلك بيان لشركات وحتفظ حقوق املسامهني، و ا
باطا وثيقة مببادئ رتإن مهنة التدقيق ترتبط إلذلك فدارة الشركة. و إللمساءلة مما يزيد ثقة املستثمرين ب

حوكمة الشركات،   ثرا مببادئأتالعملية كثر اجملاالت العلمية و أمن اخلارجي احلوكمة، حيث يعترب التدقيق 
القوانني عات و صدار التشريإنة التدقيق من خالل ن مبادئ احلوكمة تلعب دورا كبريا يف جمال تطوير مهأكما 

  .2شراف والرقابةاليت حتكم عملية اإل

  ثالث: دور تقرير المدقق الخارجي في التقليل من عدم تماثل المعلوماتالفرع ال
مما دفع نتيجة غياب جودة املعلومات، ، 3ىل زوال بعض الشركاتإدت أبسبب الفضائح املالية اخلطرية اليت 

دف ىل فرض إاهليئات الرقابية  طراف اليت هلا عالقة ختلف األإىل توصيل املعلومات ملجمموعة من التقارير 
   بالشركة.

                                                            
  .55، ص سابقمرجع  ،فاطمة الزهراء رقايقية1
  .19لعشوري نوال، مرجع سابق، ص و  هوام مجعة2

3France Guiramand et Alain Héraud, « Droit des sociétés –Manuel et Applications- », Editions Francis 
Lefebvre, DUNOD, 2015-2016, p 106. 
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 القانون من 1-23 هذا حسب املادةين، و يقوم املدقق اخلارجي بفحص املعلومات الوارد يف تقرير املسيري    

  نصت على مايلي: "يضطلع املدقق اخلارجي باملهام التالية:  1 10-01

ون مطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسري يفحص صحة احلسابات السنوية و 
من القانون التجاري  2-4 مكرر 715 "، كما تطرقت املادةسهم،...و حاملي األأو الشركاء أللمسامهني 
و جملس أدارة املوضوع بقوهلا: "...كما يدققون يف صحة املعلومات يف تقرير جملس اإلىل هذا إ 2اجلزائري

  ىل املسامهني...".إيف الوثائق املرسلة و  املديرين، حسب احلالة،

ية أعطاء إادي ذلك لتفاملسريين و  ن على املدقق اخلارجي فحص املعلومات الواردة  يف تقاريرإعليه فو  
يري حتت تصرف تسلزم املشرع اجلزائري مسريي الشركة على وضع تقارير الأكما   معلومة خاطئة للمسامهني،

من  716 هذا حسب املادةقفال السنة املالية و إكثر قبل شهر على األأربعة أذلك ملدة املدقق اخلارجي و 
  القانون التجاري اجلزائري.

  ر منها:نذك متاثل املعلوماتعدم خرى تقع على عاتق املدقق اخلارجي لتخفيض أن هناك مهام أكما 

مور اليت تتعلق سهم بعض األعالم محلة األإيلتزم املدقق اخلارجي بسهم: عالم حملة األإمهام تتعلق ب -1
  بـــــــ:

املسري الشركة  ستغلأذا إتفاقيات خطرا تشكل هذه اإلحد مسيريها: أات المبرمة بين الشركة و يتفاقاإل
ا، هنا على املدقق اخلارجي حلاق األإو هدافه اخلاصة أأل ل جأذلك من سهم و عالم محلة األإضرار 

هداف املسطرة ألمدى مالئمتها للشروط القانونية املنصوص عليها و تفاقية تستويف ان هذه اإلأالتحقق من 
سب املشرع برامها حات تتطلب ترخيص إليتفاقإن هناك أال إبرامها. إعالمهم بظروف إمن قبل الشركة و 

  اجلزائري.

من القانون التجاري اجلزائري  2-10 مكرر 715 تطرقت املادةيم: يالتق أو طرقتعديل تقديم الحسابات 
راقبة، حسب و جملس املأو جملس املديرين أدارة ىل هذه النقطة بقوهلا: "يطلع مندوبو احلسابات جملس اإلإ

                                                            
ب وحمافظ احلسابات ساحملا ، يتعلق مبهن اخلبري2010يونيو سنة  29املوافق لـ  1431رجب عام  16مؤرخ يف  01-10قانون رقم 1
  احملاسب املعتمدو 
يتضمن القانون التجاري، املعدل الذي  1975سبتمرب سنة  26املوافق لــ  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  59-75مر رقم األ2
  املتمم.و 
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دخال تغريات إخرى املتعلقة باحلسابات اليت يرون ضرورة الوثائق األمناصب املوازنة و -2احلالة مبا يلي:.....
  ثائق."عداد هذه الو إعليها بتقدمي كل املالحظات الضرورية حول الطرق التقييمية املستعملة يف 

ن هذه التصحيحات تكون مبقارنة نتائج السنة املالية بنتائج السنة املالية السابقة املصادق أميكن القول 
  يص اجلمعية العامة بتعديلها.عليها، عن طريق ترخ

عالم إعلى املدقق اخلارجي ثناء المراقبة: أالمخالفات المكتشفة خطاء و مهمة الكشف عن األ -2
نعقاد هلا.عالوة إقرب أذلك يف ثناء ممارستهم ملهامهم و أاملخالفات اليت الحظوها خطاء و اجلمعية العامة باأل
هنة فيما حرتام سر املإلزم املشرع املدقق اخلارجي بأطالع وكيل اجلمهورية بذلك. كما إعلى ذلك عليهم 

من القانون  13 مكرر 715 هذا حسب ما نصت عليه املادةكتشفها، و إخيص املخالفات اجلوهرية اليت 
    التجاري اجلزائري.

عالم حمافظ احلسابات كتابيا يف حالة إعلى: " 01-10 من القانون 34 تنص املادةعالم المسيرين: إ -3
 القانون من 5-23 حكام القانون التجاري."، كما نصت املادةأعرقلة مهمته، هيئات التسيري قصد تطبيق 

كل نقص و هيئة املداولة املؤهلة، بأاجلمعية العامة العامة ن:"يعلم املسريين و أعلى املدقق اخلارجي  10-01
  و اهليئة."أة ستغالل الشركإستمرار إن يعرقل أطبيعته من ، و طلع عليهإو أقد يكتشفه 

     ركةكذلك الوثائق الضرورية للشختبار) و و عن طريق اإلأ كلياعلى املدقق اخلارجي فحص املبالغ (  
  ذلك دون التدخل يف التسيري.بقتها للمبادئ املتعارف عليها، و مراقبة مدى مطاو 

ستفدين طالع مجيع املذلك إلعة من املعايري العداد تقريره، و مبجمو لتزام على املدقق اخلارجي اإلكما    
  :1نذكرها فيما يلين تكون حبوزة املسريين فقط، و أمن التقرير باملعلومات اليت ميكن 

  

  

                                                            
ماي  26املوافق لـــ  1432الثانية  مجادي 23املؤرخ يف  11/202، املرسوم التنفيذي رقم 30اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1

  .19، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا، ص 2011
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  :1يشملو  ي حول القوائم المالية:أمعيار تقرير التعبير عن الر  -1

 نتظام إفظ على و بدون حتأيه باملصادقة بتحفظ أعداد تقرير عام للتعبري عن ر إيقوم املدقق اخلارجي ب -
ا الصحيحة، وصحة القوائم املالية و  يتم  قتضاء رفض املصادقة عليها مع ذكر السبب.و عند اإلأكذا صور

  لعادية.إىل اجلمعية العامة ارسال هذا التقرير إ

على هنة و ليه طبقا ملعايري املإدى مهمة الرقابة املسندة أنه أيه، على أيعرب املدقق اخلارجي من خالل ر  -
ختالالت معتربة إن احلسابات السنوية ال تتضمن أالسجالت اليت تضمن نه حتصل على مجيع املستندات و أ

ا إلتزمت بطبيق املبادئ احملاسبية يف إعدادهاو  ا املساس مبجمل احلسابات السنويةأمن ش   .أ

در بذلك قا، فياملستخلصة من العناصر املثبتة املتحصل عليهتقييم النتائج بفحص و يقوم املدقق اخلارجي  -
ا و مهية ااأل ن التعبري املدقق أنقول كتشفها. فإختالالت اليت الطابع املعترب لإللنسبية للمعاينات اليت قام 

  يه مؤسسا.أاخلارجي عن ر 

وحساب النتائج  زانيةملييه، كل من اأتتضمن احلسابات السنوية اخلاضعة لتعبري املدقق اخلارجي عن ر  -
وائم املالية شري القأحيث يتم ت موال اخلاصة كذا امللحق.جدول تغري رؤوس األوجدول تدفقات اخلزينة و 

ات السنة املالية ال على حسابإ، ال يسري رأيهو  وىل.املدققة من قبل املدقق اخلارجي بتوقيعها باحلروف األ
  .املالية السابقةىل رقم السنة إشارة إن كانت تتضمن إاملعنية، حىت و 

علق بالتعبري عن عداد تقريره العام املتإملتعلقة بفحص احلسابات السنوية و يؤدي املدقق اخلارجي مهمته ا -
ستالم احلسابات السنوية املضبوطة من إبتداء من تاريخ إيوم ) 45(ربعون أجل قدره مخسة و أي، يف أالر 

  ة الرقابة.ملي من مهنتهاء الفعن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ اإلأ. كما جيب طرف جهاز التسيري املؤهل

من الشركة و  لن يتم التوقيع على التقرير من طرف ممثأمر بشركة املدقق اخلارجي، جيب ذا تعلق األإ -
يف شاركوا  و املسريين هلذه الشركة الذينأو املسامهني أو الشركاء أو ممثلي املدققني اخلارجيني أطرف ممثل 

  عداد هذا التقرير.إ

                                                            
، حيدد معايري تقارير حمافظ 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15، قرار مؤرخ يف 24اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1

  .15-13احلسابات، امللحق، ص 
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  ني.ي يف حالة تعدد املدققني اخلارجيني املمارسأتوقيع تقرير مشرتك للتعبري عن الر عداد و إيتم  -

يه ضمن أي بني املدققني اخلارجيني املتضامنني، يديل كل مدقق خارجي بر أختالف يف الر ما يف حالة اإلأ
  التقرير املشرتك.

  1الحسابات المدمجةحول الحسابات المدعمة و ي أمعيار تقرير التعبير عن الر -2

ىل التعريف باملبادئ إ 2احلسابات املدجمةي حول احلسابات املدعمة و أيهدف معيار تقرير التعبري عن الر  -
  ي املدقق اخلارجي.أمضمون التقرير للتعبري عن ر كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل و   حتديدو ساسية األ

ا وحدة أكتمثل يف تقدمي الوضعية املالية ونتائج جمموعة الشركات و اليت تدعمة و ختضع احلسابات امل -
كذلك يطبق و  كما بالنسبة للحسابات السنوية الفرديةاملصادقة من قبل املدقق اخلارجي  ىل املراقبة و إواحدة 

  ت املدجمة.ابااحلسو  ي على القوائم املالية على احلسابات املدعمةأاملدقق اخلارجي معيار التعبري عن الر 

فق مة، و احلسابات املدعة و ي املدقق اخلارجي حول احلسابات املدجمأعداد تقرير التعبري عن ر إيتم  -
ت كيفيات تطبيقها املنصوص عليها يف املعيار املتعلق بتقرير املصادقة على احلساباساسية و املبادئ األ

  الفردية.

املصطلحات  ال يفإاحلسابات املدجمة، املدعمة و ي على احلسابات أال خيتلف تقرير التعبري عن الر  -
  املستعملة يف تعريف احلسابات اخلاضعة لدراسة املدقق اخلارجي.

احلسابات و عمة ي حول احلسابات املدأتقرير التعبري عن الر ير العام حول احلسابات الفردية و يكون التقر  -
  نشر املعلومة. رين منفصلني بغية تسهيللتزامني خمتلفني، موضوع تقريإىل إاملدجمة اللذان يستجيبان 

  

  :3يشمل هذا املعيار على ما يليو : تفاقيات المنظمةمعيار التقرير حول اإل-3

                                                            
  .15، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15القرار مؤرخ يف  1
  .و املتضمن النظام احملاسيب املايل 2007نوفمرب سنة  25املؤرخ يف  11-07من القانون رقم  36اىل  31املواد من انظر 2
  .15، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24 املوافق لــ 1434شعبان  15القرار مؤرخ يف 3
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بطبيعة املعلومات  عداد رسالة مهمته،إثناء أسيما رجي تذكري املسريين يف الشركة اليتعني على املدقق اخلا -
اخلاص. عليه التحقق  عداد تقريرهإاملنظمة، قصد السماح له بتفاقيات اليت يتعني عليهم تقدميها له حول اإل
  ستخرجت منها.إساسية اليت من مطابقة املعلومات مع الوثائق األ

عادية على حنو  املربمة يف ظروفك املتعلقة بالعمليات اجلارية، و تفاقيات، عدا تلتفاقيات كل اإلإتعد  -
  و عن طريق وسيط.أو غري مباشر أمباشر 

دف ختفاقيات املنظمة، بالتدخالت اخلاصة األتدخل املدقق اخلارجي املتعلق باإليرتبط  - ىل إرى اليت 
ليها إشارة املعلومات اليت جتدر اإلاملسامهني واملشاركني والغري، على الوقائع والوضعيات و طالع إضمان 

  فضل.أبغية فهم القوائم املالية بصورة 

املدقق اخلارجي  ىلإجهزة يف الشركة و ىل األإجباري من طرف املسري الرئيسي للشركة يعد التبليغ اإل -
ه مربمة يف ظروف عادية، مصدر املعلومات ميكنتفاقيات املتضمنة عمليات جارية و موضوع اإلبقائمة و 
بالشركة  ته العامةىل معرفإتفاقيات اليت يكون موضوعها غري جار ظاهريا، بالنظر قتضاء، حتديد اإلعند اإل

  نشطتها.أو 

يات املنجزة العملطراف املرتبطة و عند دراسة املعلومات املقدمة من طرف املديرية املكلفة بتحديد األ -
نه تشكيل ميكشخاص املعنيني و طالع على العمليات املنجزة مع األمعها، كما ميكن للمدقق اخلارجي اإل

تلف املعلومات يدة لتسمح له باملقاربة بينها حول خمتفاقيات منظمة، كما يقوم باملقاربات اليت تعترب مفإ
  اليت قدمت له.

لالزمة ا كتشافها، حيصل على املعلوماتإو قام بأتفاقيات الشعور خبطر يف اإلذا مت املدقق اخلارجي إ -
  هي:لتقدميها يف تقرير خاص، و 

 املؤهل،و اجلهاز التداويل أتفاقيات اخلاضعة ملوافقة اجلمعية العامة اإل اعد -
لس املراقبة، و جمأعضاء املكتب املسري أو أ و املديرين العامني املعنينيأدارة عضاء جملس اإلأمساء أ -

املعنيني  شخاصو من األأشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة لو اأاملسريين حسب احلالة، و 
 ساسية،و القوانني األأنظمة األعليهم يف القانون و  نصوصخرين املاآل

 تفاقيات،موضوع اإلطبيعة و  -
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 ئد املشرتطةاالفو دفع املمنوحة و لا جلآو  الرسوماتسعار و ىل األإالسيما برام االتفاقيات، و إظروف  -
يت تنتج الشركاء بتقدير الفائدة الخرى اليت تسمح للمسامهني و قتضاء كل املؤشرات األعند اإلو 

 ها.لتفاقيات مت حتليإبرام إعن 

    امة عضاء اجلمعية العأعالم تفاقيات املنظمة، موجها إلتقريرا خاصا حول اإليقدم املدقق اخلارجي  -
ي حول جدوى أي ر أو الفصل يف تقريره، حبيث ال يقدم أستدعاؤه ملوافقة إاجلهاز التداويل املؤهل الذي مت و 
  تفاقيات.و مالئمة اإلأو صحة أ

ملوافق عليها سارية ا تفاقياتاخلاص، بوجود اإلن يقوم بالتذكري يف تقريره أجيب على املدقق اخلارجي  -
ار املدقق خطإذا مل يتم إة من طرف جهاز التسيري املؤهل، و ذلك بناء على املعلومات املقدماملفعول، و 
  ىل هذه الوضعية.إخاصا يشري تقريرا نه يعد إتفاقية فإية أاخلارجي ب

اإله كتشافإذا مت إيشري املدقق اخلارجي يف تقريره اخلاص،  - من طرف جهاز التسيري  1تفاقية غري مرخص 
ىل الظروف إلغائها، إعلى اجلهاز التداويل املؤهل لضمان يقرر عرضها على اجلمعية العامة و املؤهل، الذي 

دم من قبل على املدقق اخلارجي عرض التفسريات املقجراء الرتخيص. و إاليت كانت السبب يف عدم تطبيق 
  املسريين يف الشركة.

ارية عملية اجلنه يقدر طابعها املتعلق بالإداء مهمته، فأثناء أية غري مرخصة قتفاإعندما يكتشف املدقق  -
ذا كان إة ما و ال. يف حالأتفاقية منظمة إمر بذا تعلق األإبغرض حتديد ما اليت متت ضمن شروط عادية و 

عداد تقرير إم بمث يقو دارة،  باإلكلفنيملشخاص اعالم األإن يقوم بأتفاقية مرخصة عليه ن تكون اإلأالبد 
  ىل اجلمعية العامة العادية.إيرسله خاص بذلك و 

  2تعويضات) 10( و عشرةجور أأ) 5( على خمسةجمالي ألمعيار التقرير حول المبلغ اإل -4

شخاص أو مخسة أعداد كشف مفصل عن التعويضات املدفوعة لعشرة إيعترب اجلهاز املسري املسؤول عن  -
  يتضمن هذا الكشف:ىل املدقق اخلارجي، و إجرا الذي يتم تسليمه أعلى األ

                                                            
، 1991علي سيد قاسم، "مراقب احلسابات: دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب احلسابات يف شركة املسامهة"، دار الفكر العريب، القاهرة، 1

  .207ص 
 .17، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ يف 2
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فقتها، صلتعويضات احملصلة، مهما كان شكله و امتيازات و التعويضات اخلام اليت تشمل كل اإل -
 ستثناء تسديد املصاريف غري اجلزافية،إب

جراء األو  عنيةدائمة يف الشركة املجراء العاملني بطريقة حصرية و شخاص األالتعويضات املدفوعة لأل -
 جراء العاملني يف فروع يف اخلارج.األالعاملني بالتوقيت اجلزئي و 

عليها اليت دقق  لن املبلغ املفصل للتعويضات، يتطابق مع املعلومات املتحصأكد املدقق اخلارجي من أيت
  عليها. ثبات التعويضات املنصوصساس التقرير اخلاص باملصادقة إلويعد على هذا األ  فيها من قبل،

    عليه حيق حلملة األسهم اإلطالع على املبلغ اإلمجايل املصادق على صحته من قبل املدقق اخلارجيو 
) 15( ذلك قبل مخسة عشرس أصحاب أعلى األجور يف الشركة و على األجور املدفوعة لألشخاص اخلمو 

  1.يوم من إنعقاد اجلمعية العامة العادية

ملبلغ كد من إحصاء ااألجور يف الشركة، لذا على املدقق اخلارجي التأيعد املسريون هم أصحاب أعلى و 
كل إبالغ محلة األسهم بق قانونا يف تقاضي أعلى األجور و ما إذا لديهم احلوعدد األشخاص و  اإلمجايل

  هذه التفاصيل.

  الممنوحة للمستخدمينو ة متيازات الخاصمعيار التقرير حول اإل -5

التدقيق، تربة املمنوحة ملستخدمي الشركة املعنية بعاملمتيازات اخلاصة و اإل يفحص املدقق اخلارجي مجيع -
  ملهنية.تطبيقا للواجبات اي حول احلسابات السنوية و أبداء الر إطار تنفيذ مهمته املتعلقة بإيف 

التعويض ليت ال تتعلق بلك او العينية، املمنوحة ملستخدمني الشركة يف تأمتيازات اخلاصة، النقدية تتمثل اإل -
لمستخدمني لمتيازات اخلاصة املمنوحة و املعتاد للخدمات املقدمة. تعد الشركة كشفا سنويا لإلأ العادي

لك احملتمل تعتمادا على املعلومات املقدمة و إمجايل من قبل املدقق اخلارجي تتم املصاقة على املبلغ اإلو 
  رتباطها خالل مهمته.إ

ة مة مهمتيازات اخلاصة عند بدايستفادوا من اإلإمساء املستخدمني الذين أحيصل املدقق اخلارجي على  -
  الرقابة.

                                                            

 1املادة 680-3، القانون التجاري اجلزائري. 
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و حسب أالنتيجة حسب السهم خيرة و معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس األ -6
  1الحصة في الشركة

قريره اخلاص، تنجاعة للشركة اليت تعترب مدققة، يف ليقوم املدقق اخلارجي بعرض تطور خمتلف مؤشرات ا -
  نتيجة الواجبات املهنية اليت يطبقها بعنوان الدورة احملاسبية املعتربة.

  تالية:يعرض العناصر الخرية، و عداد تطور النتيجة يف شكل جدول على مدى اخلمس سنوات األإيتم  -

 النتيجة قبل الضرائب، -
 رباح،الضريبة على اال -
 النتيجة الصافية، -
 ال الشركة،مسأاملكونة لر و حصص الشركة أسهم عدد األ -
 و حصة الشركة،أالنتيجة حسب السهم  -
 مسامهات العمال يف النتيجة. -

  رقابة الداخليةلجراءات اإمعيار التقرير حول  -7

الشركة قصد  لن قبم طار مهمته، على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة املطبقةإيطلع املدقق اخلارجي يف  -
حداث األمليات و تات املتعلقة بتدفقات العثباكذلك اإليف جممل احلسابات، و اء املعتربة خطجتنب خماطر األ
اية الفرتة، وكذا عرض القوائم املالية و أو  احملاسبية للفرتة، قدمة ضمن ملحق املعلومات املرصدة حسابات 

  احلسابات.

ة، اليت هلا التنظيميحكام جراءات الرقابة الداخلية، مبوجب األإعداد تقرير حول إعندما تقوم الشركة ب -
تقرير يقوم املدقق اخلارجي بتقدمي تقرير خاص يقدر من خالله صدق الري معترب على معاجلة املعلومة، و ثأت

فه. يتضمن شغال املنجزة من طر ستنادا لألإاجلهاز التداويل املؤهل، من قبل الشركة للجمعية العامة و  املرسل
ا.جراءات يف حليس حول اإلدة يف تقرير الشركة و لومات الوار هذا التقرير تقييمه لصدق املع   د ذا

                                                            
  .17، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24قرار مؤرخ يف  1
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  1ستغاللستمرارية اإلإمعيار التقرير حول  -8

القاعدية  تفاقية احملاسبيةستعمال اإلإداء مهمة املراقبة، صحة أعند التخطيط و يقدر املدقق اخلارجي  -
  .اإلدارةعداد احلسابات، من طرف ستغالل إلستمرارية اإلإ لحو 

و كل ألة عتبار مجخوذة بعني اإلأحداث املو األأطار مهمته، بعض الوقائع إحيلل املدقق اخلارجي يف  -
  سغالل.ستمرارية اإلإمكانية إىل التساؤل حول إاليت تشكل مؤشرات تؤدي و  على حدى

ا، و يحداث اليت هي على دراو األأيطلع املدقق اخلارجي على مستوى املديرية، على الوقائع  - اليت ة 
  ستغالل.ستمرارية اإلإن تؤثر على أميكن يف الفرتة اليت مشلها تقييمه، و  تتدخل الحقان أميكن 

ق اخلارجي ن املدقإستغالل، فستمرارية اإلإن تؤثر على أحداث اليت ميكن و األأعندما حتدد الوقائع  -
  :2يقوم بـ

 ،تقييمها لإلستمراريةبشأن اإلجراءات املستقبلية بناء على ة يدرس خطط عمل اإلدار  -
ن أ بشوجود شك معتربو ال يأذا كان يوجد إما و لنفي أكيد أالئمة لتمأدلة تدقيق كافية و جيمع  -

 ستغالل،ستمرارية اإلإ
 .بليةاخلاصة باالجراءات املستق هايتعلق خبطط دارة فيماى تصريح كتايب من اإللحيصل ع -

بليغا  ادقق اخلارجي بناء على حكمه اخلاص شكحداث احملللة من طرف املاألعندما تؤكد الوقائع و  -
 ، عليه التحفظ يف تقريره من خالل اضافة فقرة تفسريية بعدم وجود االفصاحستغاللستمرارية اإلإحول 

  .3ستمرارية الشركةإالكايف حول 

ر عن عتيادي يف ضبط احلسابات السنوية يستفسإو غري أخرا معتربا أعندما يالحظ املدقق اخلارجي ت -
  ذا كان تعيينه من قبل احملكمة.إخاصة ىل ذلك، و إدت أسباب اليت األ

                                                            
 .18، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ يف 1
القوانني -واملبادئ أهداف-امحد حلمي مجعة، "تطور معايري التدقيق والتوكيد الدولية وقواعد اخالقيات املهنة: إطار الدويل لعمليات التأكد2

  .146-145، ص 2008تقييم اإلستمرارية *عرض و حتليل*"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، -ةالرقابة الداخلي-واألنظمة
اإلسكندرية،  عارف،ة املأعناصر االفصاح يف القوائم املالية"، منشعبد السالم البيومي، "احملاسبة واملراجعة يف ضوء املعايري و حممود حممد 3

  .245، ص 2003
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  سهم الضمانأمعيار التقرير المتعلق بحيازة  -9

ي املتعلقة ساسحكام القانون األأحكام القانونية و حرتام األإيفحص املدقق اخلارجي حتت مسؤوليته،  -
ثل هذه ن متأجيب عضاء جملس املراقبة، و أو أدارة عضاء جملس اإلان حيوزها أسهم الضمان اليت جيب أب
،  1عمال التسيريأسهم لضمان مجيع ختصص هذه األ سهممسال شركة األأمن ر  %20قل سهم على األاأل

  جهاز تداويل مؤهل.قرب مجعية عامة و أخالفات املكتشفة يف ملىل اإقتضاء كما يشري عند اإل

ىل إلغها ن يبأختالالت جيب إال عندما يستخرج إشغاله، أال يصيغ املدقق اخلارجي خالصات حول  -
ارجي مل ن املدقق اخلأختالالت يعين يف حالة عدم ذكر اإلجهزة املختصة املؤهلة، و األو  اجلمعية العامة 

  يكتشفها.

و أ       دارة عالم جملس اإلإسهم الضمان عليه أعندما يالحظ املدقق اخلارجي خمالفات مرتبطة حبيازة  -
  جراء التسويات املالئمة.إمجلس بة حسب احلالة، وحيق للراقجملس امل

اويل اجلهاز التدماع للجمعية العامة و قرب اجتأتقدمي تقرير يف يف حالة وجود خمالفة على املدقق اخلارجي  -
  املؤهل.

فى املدقق يعغلبية، و و باألأس مال الشركة كليا أحكام هذا املعيار يف حالة حيازة الدولة ر أال تطبق  -
  2اخلارجي من تقدمي تقرير.

  3س المالأمعيار التقرير المتعلق بعملية رفع ر  -10

اة ن املعلومات الواردة يف تقرير اهليئة املختصة املقدم للجمعية العامة املستدعأكد املدقق اخلارجي من أيت -
  تشمل على ما يلي: لرتخيص عملية رفع رأس املال،

 س املال املقرتح،أسباب رفع ر أمبلغ و  -
 كتتاب،لغاء احلق التفاضلي يف اإل إقرتاح إسباب أ -

                                                            
  القانون التجاري اجلزائري.(معدلة)، من  619املادة 1
  .19، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ يف 2
  .19املرجع أعاله، ص 3
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 صدار.كيفيات حتديد سعر اإل -

لذي يرخص للجهاز التداويل املؤهل ادم للجمعية العامة غري العادية و يتضمن تقرير املدقق اخلارجي املق -
  تية:س املال، على اخلصوص املعلومات اآلأرفع ر 

 ة،التنظيمية املطبقالتذكري بالنصوص التشريعية و  -
حرتام إ لو صدار و حال سيما حول كيفيات تثبيت سعر اإلفقرة تتضمن الفحوصات املنجزة و  -

 كتتاب،احلق التفاضلي لإل 
 س املال.أىل غياب مالحظات حول عملية رفع ر إو أىل مالحظات إخالصات تشري  -

  س املال.أمبدى مالئمة عملية رفع ر املدقق اخلارجي ال يصرح 

  1س المالأبعملية تخفيض ر  معيار التقرير المتعلق -11

كد أيتن و ىل القانو إس املال املقرر تستند أشروط ختفيض ر سباب و أذا كانت إيدرس املدقق اخلارجي  -
  على اخلصوص:

 ؛دىنقل من احلد القانوين األأس املال أن عملية التخفيض ال ختفض من مبلغ ر أ -
 ؛ 2املساواة بني املسامهني مبدأ حرتامإ -

 التنظيمية بصفة عامة.حكام القانونية و حرتام جمموع األإ -

لذي يرخص للجهاز التداويل املؤهل ادم للجمعية العامة غري العادية و يتضمن تقرير املدقق اخلارجي املق -
  تية:س املال، على اخلصوص املعلومات اآلأختفيض ر 

 التنظيمية املطبقة، فقرة تتضمن الفحوصات املنجزة،التذكري بالنصوص التشريعية و  -
 س املال.أىل غياب مالحظات حول عملية ختفيض ر إو أىل مالحظات إتشري  خالصات -

  س املال.أال يصرح املدقق اخلارجي مبدى مالئمة عملية ختفيض ر 

                                                            
  .20، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ يف 1
  (معدلة)، القانون التجاري اجلزائري. 712املادة 2
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كد أ، يت1بب باخلسائرسس املال غري مأجهاز التسيري املؤهل بتخفيض ر دارة و اإل عندما يقوم جملس -
  ؤهل.اجلهاز التداويل املرخيصها من طرف اجلمعية العامة و مت تن هذه العملية قد أاملدقق اخلارجي من 

اء و جهاز التسيري املؤهل حسب احلالة، بشر أهاز التداويل املؤهل، جلايف حالة مساح اجلمعية العامة و  -
ىل إيل صدار سندات قابلة للتحو إو أس املال ألغائها، لتسهيل رفع ر إسهم اخلاصة قصد عدد قليل من األ

  نتظامية العملية املقررة.إنقسام، على املدقق اخلارجي التصريح باإل أو الدمجو أسهم أ

املة سهم املكتسبة تبعا لنقل الذمة املالية بصفة شلغاء األإس املال عن أذا نتج ختفيض ر إيف حالة ما  -
تكن من النوع ذا مل إيشري فيما سباب العملية املرتقبة و أد املدقق اخلارجي دو تبعا لقرار قضائي، هنا حيأ

  الذي ميس باملساواة بني املسامهني.

  2خرىأصدار قيم منقولة إمعيار التقرير المتعلق ب -12

صدار القيم إن تفوض للهيئة املختصة سلطات حتديد كيفيات ألب من اجلمعية العامة غري العادية ذا طٌ إ -
اجها در إافية مت الكعلومات الضرورية و ن املأكتتاب، على املدقق اخلارجي التحقق من سندات اإل أو  املنقولة

كذا سامهني، و ح العملية املقرتحة للمنه توضيأذا كان تقدميها من شإيقدر ما يف تقرير اهليئة املختصة، و 
  قتضاء.كتتاب عند اإللغاء حق التفاضل يف اإل إقرتاح إسباب أحول 

اته حول  ة غري العادية، يتضمن مالحظىل اجلمعية العامإول يرسله أعداد تقرير إيقوم املدقق اخلارجي ب -
بداء إالة ستحإقتضاء عن يعرب عند اإلصدارها، و إس املال الواجب أصدار سندات ر إكيفية حتديد سعر 

  صدار الحقا.ي حول الشروط النهائية اليت ميكن من خالهلا القيام باإلأالر 

 شؤون الشركة املفيدة حول سري يفحص املدقق اخلارجي حمتوى تقرير اجلهاز املختص على كل البيانات -
ة ذا مل تعقد اجلمعية العامة للبث يف احلسابات خالل السنة املاليإكذلك بداية السنة املالية اجلارية، و  منذ

  السابقة.

ف، ن التقرير واضح بشكل كاأكد من أيتحكام املنصوص عليها و حرتام االإيفحص املدقق اخلارجي  -
س املال الواجب أصدار سندات ر إسعار أحول كيفيات حتديد صدار وكذا سباب اإلأخصوصا حول 

                                                            
  (معدلة)، القانون التجاري اجلزائري. 713املادة 1
  .20، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ يف 2
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لية طابق مع العمنه يتأكد من أن يتأكتتاب عليه لغاء حق التفاض يف اإل إقرتاح إيف حالة وجود صدارها. و إ
  نه ال ميس باملساواة بني املسامهني.أاخلاضعة ملصادقة املسامهني و 

  املعلومات التالية:ول للمدقق اخلارجي يتضمن التقرير األ -

 التذكري بالنصوص التشريعية و التنظيمية املطبقة، -
 فقرة تتضمن الفحوصات املنجزة، -
س املال أر  صدار سنداتإن الواجبات متثلت يف التحقق من كيفيات حتديد سعر أشارة تبني إ -

 صدارها، مثلما هي مبينة يف التقرير املنجز من طرف اهليئة املختصة،إالواجب 
س املال أصدار سندات ر إقتضاء مبالحظات حول كيفيات حتديد سعر ستنتاجات مرفقة عند اإلإ -

 ،صدارهاإالواجب 
كميلي صدار تقرير تإنه سيتم أصدار و ي حول الشروط النهائية لإلأبداء ر إستحالة إىل إشارة اإل -

 صدار، عند حتقيق اإل
 الواردة يفابات الشركة و خوذة من حسأرقام املحيرر خالصة حول صدق املعلومات املقدمة باأل -

 تقرير اجلهاز املختص،
يقدم مالحظات، ال سيما يف حالة نقص املعلومات يف تقرير اجلهاز املختص حول عناصر  -

 و حول مبلغه.أصدارها إس املال الواجب اسندات ر صدار إحساب سعر 

  خالله: نتهاء من العملية، حيرر املدقق اخلارجي تقريرا تكميليا منعند اإل -

 يقدر املعلومات املقدمة يف تقرير اجلهاز املختص للجمعية العامة،  -
من قبل  لتصريح املمنوحىل اإذا وجدت مالحظات حول مطابقة شكل العملية بالنظر إيبني فيما  -

 البيانات املقدمة هلا،اجلمعية و 
صدار ثري اإلأا حول تكذصدار، حول املبلغ النهائي و ىل الشروط النهائية لإلإيه، بالنظر أيديل بر  -

نة س املال، املقدر مقار أالقيم املنقولة اليت تسمح بدخول ر صحاب السندات و أعلى وضعية 
 موال اخلاصة.برؤوس األ
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  1سهمرباح األأمعيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على  -13

سهم، رباح األأن امليزانية املنجزة من طرف الشركة قصد توزيع تسبيق على أيتحقق املدقق اخلارجي من  -
  توزيعها.تكفي للسماح بتوزيع، كما هو حمدد يف القانون و نتائج صافية قابلة للحتياطات و إتظهر 

املقرر سهم اح األربأحيرر املدقق اخلارجي تقريرا يصادق من خالله على مطابقة مبلغ التسبيقات على  -
  ا.توزيعه

  سهم.اح األربأعداد تقرير، مبناسبة قرار مرتقب لدفع التسبيقات على إيقوم املدقق اخلارجي ب -

  2سهممعيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات األ -14

ختص ملطرف اجلهاز ا ة مننة املالية، يتم ضبط حسابات وسيطذا متت عملية التحويل خالل السإ -
  موضوع تقرير املدقق اخلارجي.للشركة، تكون هذه احلسابات 

غري العادية  ىل اجلمعية العامةإسهم يقدم أعداد تقرير حول حتويل الشركات ذات إيقوم املدقق اخلارجي ب -
  تية:يتضمن على اخلصوص املعلومات اآل

 فقرة حول الواجبات املنجزة، -
ص اخلصو  كد علىأو عدم وجود مالحظات معرب عنها، مع التأخالصة مصاغة يف شكل وجود  -

 .3مسال الشركة املطلوب للشكل اجلديد للشركةاقل ر صول الصافية يعادل على األن مبلغ األأمن 

  4معيار التقرير المتعلق بالفروع و المساهمات و الشركات المراقبة -15

كثر أكتساب إو أة ي بتقرير متعلق بوضعية املسامهأحلاق تقريره العام للتعبري عن الر إيلزم املدقق اخلارجي ب
  براز ما يلي على اخلصوص:إذلك بل الشركة، خالل السنة املالية، و مساأمن نصف ر 

 سم و مقر الشركة،اإل -

                                                            
  .21د معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص ، حيد2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15القرار مؤرخ يف  1
  .21املرجع أعاله، ص 2
  ، القانون التجاري اجلزائري.16مكرر  715املادة 3
  .22، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات، امللحق، ص 2013جوان  24املوافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ يف 4
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 مسال الشركة،أر  -
 الشركة، لمساأاحلصة املكتسبة من ر  -
 قتضاء.بالعملة الصعبة عن اإلكتساب بالعملة الوطنية، و تكلفة اإل  -

احملاسبية  املصداقية على املعلوماتضفاء الثقة و إاخلارجي يعمل على  ن املدققأمن خالل ما سبق نستنتج 
ذه القوائم، كما إمن خالل  بداء رايه حول عدالة القوائم املالية مما يزيد من جودة املعلومات املتضمنة 

ق اخلارجي من هنا فان دور املدقلقة بالشركة من خالل التقارير. و مور املتعيقوم باالفصاح عن خمتلف األ
  نه حيد من مشكلة عدم متاثل املعلومات.طار حوكمة الشركات ألإصبح فعال يف أ

  

  

  

  

  

  

  عالقة املدقق اخلارجي بتخفيض عدم متاثل املعلومات ):III-4الشكل رقم (

  

  

                                

                                        الدور الرقايب للمدقق اخلارجي                                               

      

  حتقيقها                                                            

  

نظرية الوكالة

مشكلة عدم متاثل املعلومات

جودة املعلومات

خصائص جودة
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  جيدور املدقق اخلار                                     

  

  

  حتقيق متاثل املعلومات                                    

  

  

  

  عتماد على معلومات املبحث الثاينباإل من إعداد الطالبةالمصدر: 

  

ات بين مختلف أطراف ذ : دور المدقق الخارجي في تخفيض تضارب المصالحالمبحث الثالث
  العالقة

كد أذلك للتية و املال القوائمسهم يف الشركة فهو يقوم بفحص وكيل عن محلة األ ن املدقق اخلارجي هوا أمب
سهم هدفه من هذا هو محاية حقوق محلة األلشركة، و مدى متثيلها للمركز املايل لمن مدى صدقها و 

بالتايل حتقيق نظام و  طراف اليت هلا عالقة مع الشركةبني خمتلف األوختفيض من تضارب املصاحل بينهم و 
  .فعال حلوكمة الشركات

اخلصائص النوعية  املتعلقة
ا  باملعلومة حبد ذا

اخلصـــــــــــــــائص املتعلقة 
 باملستخدمني

االفصاح عن املعلومات احملاسبية

تقرير املدقق اخلارجي

مبادئ حوكمة
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  لتزام المدقق الخارجي بمعايير التدقيق المتعارف عليهاإول: المطلب األ
عارف متمعايري أو مستويات أداء معينة و  إن أهم املقومات األساسية ألية مهنة متطورة وجوب وجود  

ال جيوز راحل العمل و معلى هديها يف كافة يسريون هلذه املهنة، يعملون يف ضوئها، و عليها بني املمارسني 
  .1خمالفتها

ا:"املقاييس اليت يستطيع املدقق يف ضوئها أن يقيم الع   أن ل الذي قام به، و متعرف معايري التدقيق بأ
اإيتعرف على ما إذا كان قد قام بالواجبات اليت  بنفس و  قيق،كعضو ينتسب إىل مهنة احملاسبة والتد  لتزم 

إذا فاملعايري هي عبارة عن األمناط اليت جيب أن يتبعها املدقق  .2اء املهنة"املستوى املتعارف عليه بني أعض
  أثناء أدائه ملهنته. 

لقد كان معهد األمريكي للمحاسبني القانونيني أول من عمل جاهدا على وضع معايري أداء معني صدرت و 
عايري مقسمة شرة مضمن كتيب حتت عنوان "معايري التدقيق املتعارف عليها". تضمنت ع 1954 سنةيف 

  :إىل ثالث جمموعات كما يلي

  أوال: المعايير العامة للتدقيق الخارجي

  :3هيث قواعد على املدقق أن يتبعها و تشمل ثال  

  ة التدقيق.مدربني تدريبا كافيا مبهنخاص مؤهلون تأهيال مهنيا كافيا و أن يقوم بالفحص شخص أو أش -1

  شخصيا.املوقف احليادي ذهنيا و دقيق على يشمل إستقالل التأن جيب  -2

  شخصيا.لة إلمتام الفحص احليادي ذهنيا و جيب أداء العناية املهنية املعقو  -3

  فيما يلي شرح موجز لكل قاعد من هذه القواعد:و    

  العملي):أهيل العلمي و الكفاءة (التالتدريب و  -1

                                                            
  .39مرجع سابق، ص ،ة النظرية)"احلسابات (الناحيخالد امني عبد اهللا، "علم تدقيق 1
  .52مرجع سابق، ص "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات"، حممد مصطفى سليمان،2
  .19، ص 2008"مراجعة نظم تشغيل البيانات إلكرتونيا"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ثناء علي القباين، 3
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ضع املعيار التدقيق، حيث ياسبة و من الفهم لكل من أمور احملجيب أن يكون لدى املدققني درجات مرتفعة 
عليم ني يف إستيفاء متطلبات التدريب والكفاءة من خالل التاألول من املعايري العامة املسؤولة على املدقق

  اخلربة يف جمال التدقيق.و 

فإذا كان يتعني  منا أيضا خربة املدقق باملهنة،لكفاءة ليس فقط التعليم الرمسي وإايتضمن التدريب الفين و 
مي يف احملاسبة و على املدققني أن يكون لديهم تعليم رمس صلوا على معرفة أيضا جيب أن حي التدقيق، فإ

أية تطورات بكفاءة مهنية يف اجملال امليداين. باإلضافة إىل ذلك جيب على املدقق أن يكون على علم و 
التطورات و  طة بكل املتغرياتب عليهم اإلحاأعمال الشركة، كما جيجديدة يف احملاسبة والتدقيق وأنشطة و 

 من ناحية على مستوى العاملنية على مستوى الدولة من ناحية و القانو اجملاالت اإلدارية واإلقتصادية و  يف
ات اآللية تطورات يف جماالت التكنولوجيا واحلاسب أخرى، كما جيب على املدققني أيضا اإلملام الكايف بأية

  1الكفاءة املهنية. املعلومات، ألن ذلك يعمل على زيادةو 

  الحياد:ستقالل و اإل -2

القدرة على بأنه "الذي يعرف مراحل عمل التدقيق اإلستقالل، و  خالل كافةأن يتوفر يف املدقق  جيب
من مث فإنه لزاوية بالنسبة ملهنة التدقيق، و موضوعية" فهذا اإلستقالل ميثل حجر األساس أو االعمل بنزاهة و 

برامج تدريب املدققني فضال عن تأكيده عند اإلشراف ومتابعة أداء مهنة جيب تأكيد هذا املعيار يف 
اسي للتدقيق إمنا يعتمد أسو  اإلجتماعية لتقرير التدقيق كمنتج مادييق، فتربير املنفعة اإلقتصادية و التدق

يا ععلى كونه يتضمن رأي غري متحيز عن املعلومات احملاسبية، أي أن رأي املدقق يكون ال قيمة له إجتما
  .2أو إقتصاديا إذا كان املدقق غري مستقال عن الشركة اليت يقوم بتدقيقها

ملميز اأهم ما جيب توفره يف املدقق وهو جوهر عملية التدقيق اخلارجي و بصورة عامة يعترب اإلستقالل من و 
  هلا.

  العناية المهنية الواجبة: -3

                                                            
  .109التطبيق"، مرجع سابق، ص ني النظرية و د لطفي، "املراجعة بمني السيد امحأ1
  .53مرجع سابق، "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات"، حممد مصطفى سليمان، 2
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ذه العناية تتطلب تدقيق هويف وضع التقرير النهائي و تدقيق على املدقق أن يبذل العناية الواجبة يف عملية ال
،  األحكام اليت يقررها املساعدونت اإلشراف على العمل الذي يتم، و إنتقادي لكل مستوى من مستويا

  قرائن اإلثبات. عناية الزمة بأوراق عمل املدقق وحصوله على أدلة و كما تتطلب 

قبلت خدماته، أخذ على عاتقه عرض خدماته على الغري، و  "كل من: Cooley مما سبق يقول كويل  
ذا عرض إديه من مهارة يف العمل املطلوب وذلك بالقدر املعقول من العناية واجلهد. و واجب إستعمال ما ل

أحد خدماته للقيام بأي من األعمال اليت تتطلب مهارة خاصة، كان من املسلم به أن يلزم نفسه أمام 
ا. و الدرجة من املهارة اليت ميلكها عادة غري املأل بأن لديه تلك   حال عدم يفه ممن يقومون باألعمال ذا

علنا.  إستنادا إىل ما جاهر به رتكب نوعا من الغش حبق كل من إستخدمهإصحة إدعاءاته، فإنه يكون قد 
ا بنجاح هإجناز  لكن ليس من أحد، سواءا كان ماهرا أو مل يكن، يتعهد بأن املهمة اليت يتوالها سيتمو 
ن نه يكو مانة ال العصمة من اخلطأ، كما وأاألإن ما يتعهد به هو حسن النية و  دون أي غلط أو خطأ.و 

عدم األمانة ال عن أية خسائر قد تنتج عن جمرد خطأ أمام من يستخدمه عن اإلمهال وسوء النية و مسؤوال 
  .1يف التقدير"

اق العمل بدرجة حسن أدائه له. فبالنسبة ألور من عمل و ديه املدقق لة العناية الواجبة تتعلق مبا يؤ أإن مس
رح به عن تطبيقه ما يصاألوراق كافية لدرجة تدعم رأيه و ن تكون حمتويات تلك أمثال، تتطلب هذه العناية 

  .2لقواعد التدقيق

ذلك بكل  يؤديداء املهمة فأكما أن معيار بذل العناية املهنية الواجبة يستوجب حتمل املسؤولية عند 
  :3هناك من يرى جيب توافر شروط عامة يف املدقق اخلارجي منهاإخالص وأمانة و 

اليت ترتبط احة و تأن يبذل املدقق اخلارجي جهده لتطوير نفسه عن طريق احلصول على أنواع املعرفة امل -
  لشركة؛لالتنبؤ باألخطار اليت من املمكن أن تلحق بالزبون مثل تقييم نظام الرقابة الداخلية و بالتدقيق  

                                                            
  .42مرجع سابق، ص  ،ة النظرية)""علم تدقيق احلسابات (الناحي مني عبد اهللا،أخالد 1
  .43عاله، ص أمرجع 2
  .41غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص 3
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دقيق ن حتدث عند قيامه بعملية التخطيط لعملية التأأن يأخذ بعني اإلعتبار الظروف اليت من املمكن  -
  ثناء القيام بعملية التدقيق؛أأو 

  مهية أكرب للمخاطر اليت تظهر من خالل خربته السابقة يف التعامل مع الزبون؛أإعطاء  -

  بالعناصر املهمة يف إبداء الرأي؛إزالة أي شكوك أو إستفسارات تتعلق  -

  أن يعمل املدقق دائما على تطوير خربته املهنية؛ -

 اإلهتمام بتدقيق عمل مساعديه. -

  ثانيا: معايير العمل الميداني

حص مثل التخطيط ية الفتعترب معايري العمل امليداين مبثابة اإلرشادات الالزمة لقيام املدقق بإجراءات عمل
تتمثل معايري و  ،1اإلجراءات اليت على املدقق إجنازهاي متعلقة بتنفيذ عملية التدقيق و هوغريها، و  اإلشرافو 

  :2العمل امليداين يف ثالثة معايري هي

أن يوزع توزيعا مناسبا على املساعدين املؤهلني إن التخطيط املالئم إلمتام العمل، و أن يتم إعداد  -1
  وجدوا.

دى ديد محتأساس ملدى اإلعتماد عليها. و تقييمها كللرقابة الداخلية احلالية و اسبة جيب إمتام دراسة من -2
  إجراءه إلمتام الفحص.التوسع يف إختبارات التدقيق و 

ابقة للوصول املطاملوضوعي الكايف من خالل الفحص واملالحظة والسؤال و أن يتم احلصول على الدليل  -3
  لية حتت الفحص.إىل أساس معقول للرأي املتعلق بالقوائم املا

  فيما يلي شرح موجز لكل قاعدة من القواعد:و   

  اإلشراف:التخطيط و  -1

                                                            
  .31هادي التميمي، مرجع سابق، 1
  .20-19ثناء علي القياين، مرجع سابق، ص 2
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عند قيامه بأعمال  دققاخلطة اليت سيتبعها املتدقيق إسرتاتيجية مبعىن الرؤية و يتضمن التخطيط لعملية ال  
اية هذه اخلطوة أن يقوم بإعداد برنامج التدقيق و  التدقيق. فيدا يف ذلك من مستجيب على املدقق يف 

مع مراعاة إمكانية تعديل بعض اإلجراءات اليت حصل عليها خالل فرتة التخطيط، و  املعلومات اليت
تمكن املدقق من ي لكيعلومات إضافية تستوجب التعديل. و يتضمنها برنامج التدقيق عند احلصول على م

ن هذا ميكنه م طرقه، ألنتنظيمه و يفهم طبيعة العمل و الفاعل لعمله، فإن عليه أن التخطيط السليم و 
  العمليات على القوائم املالية.ثر احملتمل ألحداث و تقدير األ

التدقيق، حتقيق أهداف الفحص و املساعدين القائمني على تنفيذ و  أما اإلشراف فإنه يتضمن توجيه  
اية العمو  اف املالئم ود اإلشر يعد وجل امليداين أم ال. و حتديد ما إذا كانت هذه األهداف قد حتققت يف 

م  أمرا ضروريا يف التدقيق، حيث أن العديد من أنشطة العمل امليداين يتم تنفيذها بواسطة مساعدين خربا
  العملية حمدودة.

قوة العمل يص السليم لمما سبق ميكن القول أن التخطيط لعمل التدقيق جيب أن ينعكس على التخص
متابعة أداء املهام الذي يتجسد من خالل تقييم هذا يها و لك حتقيق اإلشراف السليم علكذاملتاحة، و 

  1األداء.

  :2ميكن حتديد األهداف األساسية املتوخاة من برنامج التدقيق فيما يليو 

تبارات املراد خيستخدم برنامج التدقيق كخطة تفصيلية لعملية التدقيق حيث يبني نطاق الفحص، اإل -
ا  عمليات و  رورية، توقيت القيام باإلختباراتخطوات الفحص الضاملفردات اخلاضعة للفحص، و القيام 
  الفحص.

دد املدى يف أي حلظة أن حي املنجز، حيث ميكن للمدقق يستخدم هذا الربنامج للداللة على العمل -
دف هية والتاريخ املتوقع إلمتامها، و إختبارات التدقيق، مقدار األعمال املتبقالذي إجنز من عمليات و  ذا 

اء من عملية التدقيق يف زمن مقبول خاصة يف حالة وجود القيد الزمين إلبداء الرأي عن القوائم اإلنته
  املالية.

                                                            
  .55-54مرجع سابق، ص  "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات"، حممد مصطفى سليمان،1
  .78-77عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص حممد مسري الصبان و 2
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يعترب برنامج التدقيق أداة لتحديد مسؤولية األداء املهين خاصة يف حالة حدوث إحنرافات أو مساءلة  -
  لتدقيق.جزء من عملية امن قبل األطراف ذات املصلحة، حيث يبني للشخص املسؤول عن التنفيذ كل 

  تقييم نظام الرقابة الداخلية: -2

ذه تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة حمل التدقيق، حبيث تتمثل أمهية  هيتعلق هذا املعيار بدراسة و   
ا ة القوائم املالية، ختبارات التدقيق ألرصدإنطاق تساعد املدقق على حتديد طبيعة وتوقيت و  املرحلة يف أ

  1الرقابة الداخلية اجليد ينتج عنه معلومات مالية ميكن اإلعتماد عليها. فنظام

همها مع التحقق تفيتطلب معرفة اإلجراءات واألساليب املقررة، و داخلية إن تقدير كفاية نظام الرقابة ال  
ر يف تعذيساليب املطبقة فعال وحسب اخلطة املرسومة هلا. و األو  ن هذه اإلجراءاتأإىل درجة معقولة من 

بداية عملية التدقيق أن حتدد بصورة كاملة درجة الثقة اليت ميكن وضعها يف نظام الرقابة الداخلية عند تقرير 
 جراءات التدقيق، إذ أن هذه الثقة قد تكون مبنية علىإمدى اإلختبارات اليت جيب أن تقتصر عليها 

بارات عن عد، بل قد تكشف هذه اإلختفروض ال تؤيدها اإلختبارات اليت جيريها املدقق اخلارجي فيما ب
تنقيحه دقيق و إعادة النظر يف برنامج التهذا بدوره قد يقتضي ختتلف عما وصف له يف البداية، و  أن احلالة

قد يؤدي هذا . و رناجمه األصليألن اإلختبارات أثبتت عدم صحة الفروض األولية اليت بىن عليها املدقق ب
ها، أو التدقيق، أو تعديل الرتكيز من مرحلة من مراحل التدقيق إىل غري  التنقيح إىل توسيع نطاق إختبارات
  2تعديل مواعيد إجراءات التدقيق.

  

  :3يف ضوء نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية يقرر املدقق اخلارجيو 

  مدى مالءمته يف حتقيق الدقة احلسابية للبيانات.زء منه، و و جأمدى اإلعتماد على النظام ككل  -

                                                            
"، الدار اجلامعية، -دانيةدراسة مي–يق معايري املراجعة الدولية يف مهنة املراجعة باجلزائر سهام حممد السويدي، "دراسة حتليلية ملستقبل تطب1
  .54، ص 2011-2010وىل، سكندرية، الطبعة األاإل
  .44مرجع سابق، ص ، ة النظرية)"مني عبد اهللا، "علم تدقيق احلسابات (الناحيأخالد 2
  .46، ص 2001اخلارجية: موضوعات متخصصة"، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، ، "املراجعة وآخرون حنعبد الفتاح حممد ص3
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داد الفحص مدى إمتن حتديد أدلة التدقيق املطلوبة و ما يرتتب على ذلك محتديد نطاق عمل املدقق و  -
  لعمليات الشركة.

  تماد عليه.إمكانية اإلعام مبا يتوافق مع كفاءة النظام و اإلقرتاحات لتعديل النظتقدمي التوصيات و  -

  :1الصالحةأدلة اإلثبات الكافية و  -3

تعرب عملية التدقيق عن الفحص اإلنتقادي الذي يتطلب مجع أدلة اإلثبات، فلكي يكّون املدقق رأيه عن  
كمه املهين عادة ما ميارس املدقق حجبمع وفحص وتقييم هذه األلة، و عدالة القوائم املالية يتعني أن يقوم 

صول عليها املناسب يف احلالتوقيت ئمة تلك األدلة ومدى موضوعيتها و الشخصي يف سبيل حتديد مال
  باإلضافة إىل عالقتها بالنتيجة املرتبطة بالعدالة الشاملة للقوائم املالية.

ترتبط  قوائم املالية. و بري عن رأيه يف الصاحلة قبل التعل املدقق على أدلة إثبات كافية و كما يتطلب أن حيص   
م حتديد ما إذا كان يتم احلصول عليها، فحىت يتنوعية أدلة إثبات التدقيق اليت اإلثبات مبقدار و  كفاية أدلة

ار أدلة اإلثبات ا مقددليل اإلثبات كايف أم ال، يتعني على املدقق أن ميارس حكمه الشخصي يف حتديد م
  .هي نوع أدلة اإلثبات املطلوبة مااملطلوبة و 

ا، ف   ن تكون األدلة  أيجب عموما إقتناع املدقق بأدلة اإلثبات يعتمد على كميتها باإلضافة إىل جود
ب أن يكون من ناحية أخرى جية كافية لتدعيم وتأكيد رأي املدقق، و يقصد أن تكون الكمية املتاحكافية و 

مد دليل يعتموثوق فيه و و  فعال،كذلك جيب أن يكون مالئم و   حىت يكوندليل اإلثبات ذو جودة، و 
  مدى قابليته للقياس الكمي.اإلثبات على موضوعيته و 

ثريا ما حيتاجه كالفعالية يوفر للمدقق  بات خبصائص الكفاية واملالئمة و د فإن إتسام دليل اإلثبالتأكيو   
تقديراته فيما يتعلق بعدالة القوائم املالية، الشك أن هناك أدلة إثبات أكثر صالحية إلجراء أحكامه و 

خاص ل عليها من أشدلة اإلثبات اليت يتم احلصو أوأكثر كفاية من غريها من األدلة األخرى، حيث أن 
خارج الشركة تعترب بوجه عام أكثر صالحية من تلك اليت يتم احلصول عليها من أشخاص داخل الشركة،  

  صالحية منخفضة.ة من األدلة قد تكون ذات جودة و كما أن كمية صغري 

                                                            
  .59-58، ص 2005سكندرية، غراض خمتلفة"، الدار اجلامعية، اإلمني السيد امحد لطفي، "مراجعات خمتلفة ألأ1
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  ثالثا: معايير إعداد التقرير

عظم املبّلغة من املدقق مل حيتوي على املعلوماتإن تقرير التدقيق يعترب اخلالصة النهائية لعملية التدقيق، فهو 
ا ملذلك فإنه جيب أن حيتوي على كافة املعلومات الالزمة بقدر اإلمكان، كمستخدمي القوائم املالية، و 

ايري حتكم إعداد تقرير لتحقيق ذلك فقد حددت أربعة معو . 1خمتصراأنه جيب أيضا أن يكون واضحا و 
  :2هيالتدقيق و 

  القوائم املالية قد مت إعدادها حسب املبادئ احملاسبية املقبولة عموما.ما إذا كانت  -1

أن يوضح التقرير ما إذا كانت املبادئ احملاسبية املطبقة هذا العام هي نفسها اليت مت تطبيقها يف األعوام  -2
  السابقة.

  معقولة.القوائم املالية بدرجة مناسبة و  أن يذكر التقرير أن اإلفصاح مناسب يف -3

أن حيتوي التقرير إما التعبري عن رأي املدقق عن القوائم املالية بشكل عام أو بالتصريح بأنه ال ميكن  -4
 مجيع احلاالت يفجيب أن يوضح املدقق أسباب ذلك. و يف هذه احلالة ري عن رأيه يف القوائم املالية و التعب

  مسؤوليته عن ذلك.جيب أن حيتوي التقرير طبيعة الفحص الذي قام به املدقق ودرجة 

  فيما يلي شرح موجز لكل قاعدة من القواعد:و 

  إتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها: -1

يقوم هذا املعيار على أساس أنه جيب أن يبني التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا للمبادئ   
إشارة املدقق هذه القيام بإعداد قائمة باملبادئ والسياسات احملاسبية ال تتطلب و . 3احملاسبية املتعارف عليها

ياسات أمرا الزما السليت يكون فيها ذكر هذه املبادئ و املستخدمة يف إعداد القوائم املالية إال يف احلاالت ا

                                                            
  .56العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ1
  .20علي القياين، مرجع سابق، ص ء ثنا2
  .159، ص مرجع سابقبوهيبة، أحامد طلبة حممد 3
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علومات اليت ملبطبيعة احلال إذا مل تتوفر ملدقق احلسابات األرقام الواردة بالقوائم املالية. و لتوضيح بعض ا
  .1ريرهيبدي حتفظات معينة يف تقجب عليه أن يشري إىل ذلك صراحة و متكنه من إبداء رأيه هذا، في

ا تعين إصو    إلجراءات اطالح حماسيب فين يتضمن األعراف والقواعد و قد مت تعريف تلك املبادئ بأ
قط النشرات امللزمة تلك املبادئ ليس فتتضمن اسبية املقبولة يف وقت حمدد، و الضرورية لتحديد املمارسة احمل

اسبة املالية، جملس معايري احملمثل نشرات البحوث احملاسبية أو آراء جملس املبادئ احملاسبية أو إيضاحات 
  .2اإلجراءات ذات القبول العام يف احملاسبةوإمنا أيضا يشتمل على الطرق و 

ذلك و  ملاليةعدالة عرض تلك القوائم اى صدق و عارف عليها كأساس يثبت مدتعترب مبادئ احملاسبة املتو   
ا النعدالة عن املركز املايل للشركة ونتائج أعماهلا و إذا كانت تلك القوائم تعرب ب قدية، إال أنه قد تدفقا

ولة خبالف مقبيف تلك احلالة توجد أسس شاملة و ، و مات أخرىحيدث أحيانا أن تعرض تلك القوائم معلو 
م ا املدقق كمعيار للحكم على صدق وعدالة تلك القوائعارف عليها قد يستخدمهاملبادئ احملاسبية املت

ساس النقدي للمحاسبة، القواعد اليت تستخدمها الشركة تتمثل تلك األسس يف إستخدام األاملالية، و 
 تستخدم إنه ما ملبالتايل فالية اخلاصة باجلهات احلكومية، و إلعداد اإلقرار الضرييب، قواعد إعداد التقارير امل

 غري عادلة،صادقة و  ن تلك القوائم تعترب غريسس احملاسبية الشاملة فإو األأاملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 
  .3لةسس احملاسبية ميكن أن يرتتب عليه معلومات مضلذلك إال إذا أثبت املدقق أن اإللتزام بأحد تلك األو 

بات إىل ثالث املتعارف عليها املتعلقة بإعداد تقرير مدقق احلساوفقا هلذا املعيار فإنه ميكن تصنيف املبادئ 
  :4هيوعات و مجم

  

  المجموعة األولى: المبادئ المتعلقة بالمالحظة

  مبدأ الدورة احملاسبية.-مبدأ اإلستمرارية.                              -

                                                            
  .57-56العملية ملراجعة احلسابات"،  مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ1
  .60-59غراض خمتلفة"، مرجع سابق، ص محد لطفي، "مراجعات خمتلفة ألأمني السيد أ2
  .60عاله، ص أاملرجع 3
  .58العملية ملراجعة احلسابات"،  مرجع سابق، ص سس العلمية و مد مصطفى سليمان، "األحم4
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  مبدأ الصدق.-             مبدا الوحدة احملاسبية.   -مبدأ إستقالل الدورات.                 -

  المجموعة الثانية: المبادئ المتعلقة بالقياس

  مبدا وحدة القياس.-مبدأ ثبات وحدة النقد.                   -

  احلذر.مبدا احليطة و -                 مبدأ التكلفة التارخيية.   -

  المجموعة الثالثة: مبادئ محاسبية اخرى

  مهية النسبية.األ أمبد-احملاسبية.               مبدأ ثبات الطرق -

  مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات.-مبدأ اإلفصاح.                           -

  الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية: -2

ت السابقة. ية يف السنواعتها يف إعداد القوائم املاليعين الثبات إستخدام الشركة نفس املبادئ احملاسبية اليت إتب
لك ليتأكد ذبادئ احملاسبية تطبق بشكل ثابت ومنسق و يتطلب ضرورة إيضاح التقرير ما إذا كانت املو 

تيجة أنشطة ن مستخدمي القوائم املالية على أن التغريات يف القوائم املالية من فرتة إىل أخرى قد نشأت
  :1نتيجة تغري املبادئ احملاسبية. واهلدف من هذا املعيار ما يلي أمل تنشالشركة املختلفة، و 

حملاسبية التأكد بأن قابلية القوائم املالية للمقارنة بني الفرتات املختلفة مل تتأثر جوهريا بالتغري يف املبادئ ا -1
  و بطرق تطبيق تلك املبادئ.أ

ادئ احملاسبية ة نتيجة حلدوث تغري يف املبيف حالة وجود تأثري جوهري على قابلية البيانات للمقارن -2
  فيجب على املدقق يف تلك احلاالت اإلشارة إىل ذلك بطريقة مناسبة يف تقريره.

  :2ثر بالتغريات الناشئة عنأاجلدير بالذكر أن القابلية للمقارنة بني القوائم املالية تتو   

                                                            
وىل، سكندرية، الطبعة األ"، الدار اجلامعية، اإلOxley-Sarbanesكد بعد قانون أخدمات التو محد لطفي، "املراجعة أمني السيد أ1

  .203، ص 2007
  .91-90سابق، ص عبد الوهاب نصر علي، مرجع حممد مسري الصبان و 2
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دارة اليت هذه التغريات هو خضوعها لرغبة اإلالتغري يف املبادئ احملاسبية املستخدمة: إن أهم ما مييز  -1
غالبا ال تبني سبب هذا التغيري، كتغيري طريقة حساب قسط اإلهتالك من طريقة القسط الثابت إىل القسط 

  املتناقص.

كنها ال تتضمن لتستلزم إجراء تغيريات حماسبية و  اليت بعض الظروف احمليطة بالشركة: و التغري يف -2
إجراء التغيري  احملاسبية املستخدمة يف هذه احلالة جند أن اإلدارة ليس لديها اإلختيار يف تغيريات يف املبادئ
  مثال على ذلك التغيري يف احلياة اإلنتاجية املتبقية ألحد االصول.أو عدم إجراءه و 

اليت ليس هلا صلة باحملاسبة: هذه الظروف ناجتة عن عمليات أو حوادث التغري يف بعض الظروف و  -3
ي هلا تأثري حماسيب لكنها ال تتضمن أي تغيري يف املبادئ احملاسبية املطبقة، فعند إمتالك أحد األصول تقتض

ب ذا التغري جيهبيعه فال حتسب أقساط االهتالك، و املبادئ احملاسبية حساب أقساط اإلهتالك له أما عند 
  .املالحقاإلفصاح عنه يف صورة مالحظات يف 

  :1لياليت ال يتطلب األمر اإلشارة إليها يف تقرير املدقق ما ييت ال عالقة هلا مبعيار الثبات و من األمور الو 

  ظروف األعمال املتغرية على سبيل املثال إقتناء أو احلصول على أحد الشركات التابعة. -

  إدخال خط إنتاجي جديد. -

  تغريات احملاسبية اليت تتضمن تقديرات حماسبية.ال -

وء إستخدام سحماسيب مثل األخطاء احملاسبية وأخطاء السهو و  تصحيح األخطاء اليت ال تتضمن مبدأ -
  احلقائق.

  التغريات يف التبويب أو إعادة التبويب. -

  عرض قائمة التدفقات النقدية.ات يف شكل و التغري  -

  األحداث اجلديدة املختلفة.عمليات املالية و اجلوهرية يف ال التغريات -

                                                            
  .204خدمات التاكد"، مرجع سابق، ص محد لطفي، "املراجعة و أني السيد مأ1
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أخرى، ىل إتكمن فائد هذا املعيار يف إعطاء التأكيد الكايف ملقارنة القوائم املالية للمشروع من سنة و   
  بني غريه من املشاريع املماثلة أيضا.وبينه و 

  اإلفصاح الكافي: -3

ار ر حسب هذه القاعدة فإن القوائم املالية جيب أن تكشف عن املعلومات املفيدة يف عملية إختاذ الق 
اإلفصاح و  لعميلتأكيدات القوائم املالية ل يتعني على املدقق تقييم مدى كفايةملستخدمي القوائم املالية، و 

  .1عنها

دخل يف يرها القوانني احمللية السارية. و كما تتعلق هذه القاعدة باإلفصاح عن األمور اليت تقضي بذك 
لقاعدة شكل البيانات احلسابية، وترتيبها، واملصطلحات املستعملة فيها، واملالحظات املرفقة نطاق هذه ا

ودات، يف املوج حقوق الغريعليها احلسابات املدرجة فيها، واإللتزامات الطارئة، و  األسس اليت بنيتا، و 
علقة ناسبة املتواملعلومات امل املتأخر دفعها، وأي حصر على توزيع أنصبة األرباح،رباح املممتازة حصص األو 

سه يعتمد هذا املعيار على قرار املدقق نفو  ما إىل ذلك.، و املسامهني حبقوقباإللتزامات طويلة األجل، و 
  . 2النابع من تقديره  الفين لتحديد املعلومات اهلامة اليت يقتضي األمر اإلفصاح عنها

  :3من خالل ما سبق جيب على املدقق أن يأخذ بعني اإلعتبار ما يلي 

ملبادئ اقوائم املالية ال يتفق إعدادها و غري مناسب أو أن القر املدقق أن اإلفصاح غري كايف و لو أ -1
  احملاسبية املتعارف عليها فليس له صالحية إجبار الشركة على تعديل القوائم املالية.

ذا التقرير يتضمن بالتايل فهو يتحمل مسؤولية أن هتحكم يف حمتوى تقرير التدقيق، و ليستطيع املدقق ا -2
  اإلفصاح الضروري يف حالة ما إذا كانت القوائم املالية للشركة تتجاهل هذا اإلفصاح.

  املناسب هو خدمة مصلحة األطراف ذات العالقة بالقوائم املالية.اهلدف الرئيسي لإلفصاح الكايف و  -3

                                                            
  .61غراض خمتلفة"، مرجع سابق، ص محد لطفي، "مراجعات خمتلفة ألأمني السيد أ1
  .48-47مرجع سابق، ص ،ة النظرية)"مني عبد اهللا، "علم تدقيق احلسابات (الناحيأخالد 2
  .302-301ع سابق،ص حممد السيد سرايا، مرج3
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 املناسب يعين أن املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية ظاهرة بشكل صريحصاح الكايف و اإلف -4
ا ال حتتمل أكثر من معىن. وواضحة، كاملة و    غري منقوصة، كما أ

يف حالة وجود تضارب يف املصاحل فقد يكون عدم اإلفصاح عن بعض املعلومات له ما يربره خاصة  -5
رر على الشركة أكرب من الفائدة اليت تعود على األطراف اليت يعنيها لو ترتب على هذا اإلفصاح ض

  اإلفصاح.

  :1ميكن تقييم مدى كفاية اإلفصاح يف القوائم املالية من خالل ثالثة مقاييس هيو 

اإلفصاح عن الظروف األساسية اليت تثري الشك يف قدرة الشركة على اإلستمرار يف النشاط يف املستقبل  -1
  القريب.

 و      أن يكون اإلفصاح صرحيا يف التنبيه إىل إحتمال عدم قدرة الشركة على اإلستمرار يف النشاط،  -2
ا على حتقيق قيم أصوهلا، و  بالتايل عدم ا من خالل أعماهلا العادية.قدر   الوفاء بإلتزاما

نت الشركة ما إذا كااإلشارة إىل أن القوائم املالية ال تتضمن أية تسويات قد تكون ضرورية يف حالة  -3
  ات.اإللتزامادرة على اإلستمرار يف النشاط، واليت تتعلق بقيم وتبويب كل األصول و غري ق

  إبداء الرأي في القوائم المالية: -4

و أ     يتطلب من املدقق أن يعرب عن رأيه يف القوائم املالية كوحدة واحدة مبا فيها اإليضاحات املتممة هلا
  على تلك القوائم. ميتنع عن إبداء رأيه

  :2يتضمن هذا املعيار ثالث عبارات هامة هي

دقق قد ميتنع كلية أن املبالقوائم املالية كوحدة واحدة، و جيب أن يتضمن التقرير رأي املدقق فيما يتعلق  -1
ي أو ر أ  عن إبداء ذلك الرأي. فعادة ما يقوم املدقق إما إبداء رأي معني ( قد يكون رأي غري متحفظ، 

  ي عن تلك القوائم كوحدة واحدة.أو رأي سليب) أو قد ميتنع عن إبداء الر أمتحفظ، 

                                                            
  .59العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص ية و ملسس العحممد مصطفى سليمان، "األ1
  .63-62غراض خمتلفة"، مرجع سابق، ص محد لطفي، "مراجعات خمتلفة ألأمني السيد أ2
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م املالية لفرتة ا شأن جمموعة القوائأيقصد بالقوائم املالية كوحدة واحدة جمموعة القوائم للفرتة احلالية شو  
  اليت تقدم لغرض املقارنة.أو أكثر سابقة و 

  رأيه جيب أن يوضح أسباب ذلك اإلمتناع.يف حالة إمتناع املدقق عن إبداء  -2

ن يتضمن خصائص أ يف كل األحوال اليت يرتبط فيها إسم املدقق بالقوائم املالية فإن تقرير التدقيق جيب -3
  درجة املسؤولية اليت يتحملها.عملية التدقيق و 

أو             بالتقرير هيشري لفظ يرتبط أو يقرتن إىل احلالة اليت عندها يوافق املدقق على إستخدام إمسو   
و أ  املستندات أو التبليغات املكتوبة اليت تتضمن القوائم املالية أو عندها يعد املدقق قوائم مالية للعميل 

ا أو مل يلحق.يساعد يف إعدادها و    سواء أحلق إمسه 

مسؤوليته حنو ا، و العمل أو املهمة اليت قام تتطلب معايري التدقيق أن يفصح املدقق بشكل واضح عن و   
  تلك القوائم املالية.

  ):III-5( من خالل ماسبق ميكن تلخيص معايري التدقيق املتعارف عليها يف الشكل رقم

  معايري التدقيق املتعارف عليها ):III-5الشكل رقم (

  معايير التدقيق المتعارف عليها

  معايير اعداد التقرير                        معايير العمل الميداني                                      معايير عامة 

  

 

  

  

  

  داد الطالبة باإلعتماد على معلومات املطلب األول من املبحث الثالثمن إعالمصدر: 

التدريب والكفاءة -1
(التأهيل العلمي 

  والعملي)

  اإلستقالل واحلياد-2

 العناية املهنية الواجبة-3

  التخطيط واإلشراف-1

تقييم نظام الرقابة -2
  الداخلية

أدلة اإلثبات الكافية    -3
 والصاحلة

اتفاق القوائم املالية مع -1
  مبادئ احملاسبة

 الثبات يف تطبيق املبادئ-2
  احملاسبية

  اإلفصاح الكايف-3

القوائم إبداء الرأي يف -4
   املالية
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    المدقق الخارجيالمسؤوليات القانونية المطلب الثاني: 
دف إىل معاونة اجلمعياملدقق اخلارجي بوظيفة حماسبية و يقوم   يف اإلشراف ة العامة للمسامهنيقانونية، 

ا، و الرقابة على أعمال الو  اية عملية التدقيق يقوم الدقق اشركة اليت يتم تدقيق حسابا خلارجي بإعداد يف 
تعلق به مصاحل ملا كان هذا التقرير تالنهائي بنتائج أعمال التدقيق، والذي يقدمه إىل جهة اإلدارة. و تقريره 

بصفة و . 1اآلخرين، فقد محل املشرع املدقق اخلارجي املسؤولية عن صحة املعلومات اليت يتضمها التقرير
  :2ات املدقق اخلارجي ميكن تقسيمها أىل أربعة أنواع التاليةعامة مسؤولي

  مسؤولية فنية أوال:

  تتعلق هذه املسؤولية بأهم واجبات املدقق اخلارجي، وتتلخص يف جمالني رئيسيني مها: 

تعارف عليها بادئ احملاسبية املامل التحقق أن الشركة قد طبقت وبشكل سليم القواعد و مسؤوليته يف -أ
  املقبولة قبوال عاما.و 

نظم أعمال ها من الوثائق اليت تغري يف التحقق من أن نصوص القوانني واألنظمة والعقود و مسؤوليته  -ب
  طبقت تطبيقا سليما.وأنشطة الشركة قد روعيت و 

ة يلية العامة عن العنا"يتحمل املدقق اخلارجي املسؤو : 3إن املشرع اجلزائري تطرق إىل هذه املسؤولية بقوله  
  يلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج.".و  مبهمته

  خالقيةأمسؤولية ثانيا: 

ال  كرامة املهنة، حيث جيب على املدقق اخلارجي أنلية باألعمال املخلة بأخالقيات و تتعلق هذه املسؤو  
 قوم بتحديدتمنها مهنة التدقيق هلا منظمات مهنية ء إىل مسعته املهنية. فكل مهنة و يتصرف بشكل يسي
واجبات السلوك املهين ألعضاء املهنة. على سبيل املثال نص دليل السلوك وآداب و  القواعد األخالقية

                                                            
  .73العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ1
  .65حممد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
  .01-10، القانون 59املادة 3
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على "ال جيوز للمدقق العضو أن  501 األمريكي اخلاص باألعمال املخلة بكرامة املهنة يف القاعدة رقم
  1.يرتكب أي عمل خمل بكرامة املهنة"

  :2و من أمثلة ذلك

 مادية معينة عرفها عند التدقيق.إخفاء املدقق حقائق   -أ
  غري حقيقية.تقدمي بيانات مضللة و   -ب
 إخفاء أي تالعب أو حتريف يف املستندات أو السجالت أو الدفاتر.  -ج
 اإلمهال أو التقاعس يف أداء عمله.  -د
 إذا أبدى رأيا معينا غري احلقيقية ملنافقة أحد املسؤولني.  -ه
  عنها.إذا مل يضمن تقريره كل اإلحنرافات اليت كشف   -و

فإذا قام املدقق اخلارجي بأي تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنية أثناء ممارسته لوظائفه فإنه يتحمل 
ا وفق الرتتيب هتتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن إختاذأديبية أما جلنة التحكيم واإلنضباط، و مسؤولية ت

  :3ا، يفالتصاعدي حسب خطور 

 ؛اإلنذار -1
 ؛التوبيخ -2
 ؛أشهر )6(قيف املؤقت ملدة اقصاها ستة التو  -3
  الشطب من اجلدول. -4

  مسؤولية مدنية: -3

خدمي إجتاه الطرف الثالث (مستة مدنية إجتاه الزبون (الشركة) و مسؤولييعد املدقق اخلارجي مسؤوال   
  . 4القوائم املالية) عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأديته ملهامه

                                                            
  .74العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و حممد مصطفى سليمان، "األ1
    .66حممد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
  01-10، القانون 63املادة 3
  .01-10، القانون 61و 60املادة 4
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حمافظي من القانون التجاري: " 14 مكرر 715 إىل املسؤولية املدنية يف املادةكذلك تطرق املشرع اجلزائري 
األخطاء  النامجة عن إجتاه الغري، عن األضرارارجيون) مسؤولون إجتاه الشركة و احلسابات (املدققون اخل

خاللفات ملال يكونون مسؤولني مدنيا عن اكبوها أثناء ممارستهم ملهمتهم، و الالمباالة اليت يكونون قد إرتو 
 أو أعضاء جمس املديرين حسب احلالة، إال إذا مل يكشفوا عنها يف تقريرهم باإلدارة اليت يرتكبها القائمون

  1للجمعية العامة و/أو لوكيل اجلمهورية رغم إطالعهم عليها."

  فيما يلي توضيح هلذين النوعني من املسؤوليات:و 

  :2فيما يلي تتمثل مسؤولية المدقق الخارجي إتجاه العميل: -أ

  ع بنوده بالكامل؛تنفيذ مجيعقد املربم بني املدقق اخلارجي والشركة و ضرورة اإللتزام بنصوص ال -1
الثالث من  رضرورة بذل العناية املهنية املطلوبة وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها (املعيا -2

ادي نتيجة اإلمهال العإن عدم بذل هذه العناية تعرض املدقق للمساءلة املعايري العامة)، و 
توى العناية سأثناء أداءه املهام املطلوبة حبيث يتطلب األمر يف هذه احلالة التحديد الواضح مل

ملدقق إجتاه ا إبراز املقصود باملستوى املطلوب سواء من حيث حتديد مسؤوليةاملهنية املطلوبة و 
املهارة  من حيث درجة ومدى يت ال يكتشفها، أوالالقوائم املالية واألخطاء اليت يكتشفها و 

  اليت تتخذ كأساس لتفسري مستوى العناية املهنية؛واخلربة املطلوبة يف املدقق و 
ا غري حقيقية أو بدون إكتشاف التالعب و  -3 عدم اإلدالء بأية معلومات أو آراء يعلم أ

اإلعتماد على أسس مقبولة، أو اإلمهال يف ذكر حقائق جوهرية تؤثر على اإلفصاح عن 
  قيقة؛احل

زاول يف هذه احلالة ياملسؤولية عن اإلمهال اجلسيم والذي يصل إىل حد التالعب، حيث و  -4
من أمثلة ذلك إبداء الرأي بأن أرصدة افية، و املدقق واجباته دون بذل العناية املهنية الك

ء لك دون إجراذيد الظاهر بامليزانية املالية، و حسابات الزبائن بدفرت األستاذ تتطابق مع الرص
  أي مطابقة بني األرصدة فعال.

                                                            
  .191، القانون التجاري اجلزائري، ص 14مكرر  715املادة  1
  .126-125عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص حممد مسري الصبان و 2
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  مسؤولية المدقق الخارجي إتجاه الطرف الثالث: -ب

ون واملســـتثمرين ل الدائنمث مســـئوال عن الطرف الثالث من مســـتخدمي القوائم املالية يعترب املدقق اخلارجي 
معظم يف ، و بينهمبينه و بالرغم من عدم وجود عقد كل من له مصـــــــــاحل مشـــــــــرتكة مع الشـــــــــركة واملوظفني و 

ختالس و اإلكتشـــــــــــــافهم التالعب أإنتيجة عدم إلمتثاهلم أمام العدالة  دققوناحلاالت اليت يتعرض فيها امل
ـــة للقيـــام بالعملية يف بذل العناية املهنية املالئم دققكانت األسباب الرئيسية هي فشل امل  تدقيقيف عملية ال
يف فيما يلي بعض األمثلة اليت تتمثل فيها مسؤولية و  .1تقصريية)الولية ؤ سامل(كما يطلق عليها املوكلـــــة إليـــــه  

  :2املدقق إجتاه الطرف الثالث

  وقوع املدقق يف بعض األخطاء أثناء قيامه بعملية التدقيق.  -أ
الفرتة  هياملالية خالل الفرتة الالحقة، و  صدق املعلوماتمسؤولية املدقق عن مدى صحة و   -ب

  نشرها.صدورها و اريخ تتاريخ إعداد القوائم املالية و  مابني

  مسؤولية جزائية: -4

تنص على ما يلي: "يتحمل املدقق اخلارجي املسؤولية اجلزائية  01-10 من القانون 62 حسب نص املادة
  عن كل تقصري يف القيام بالتزام قانوين".

  التصرفات يرتتب عليها املسؤولية اجلزائية ما يلي:ومن أهم األعمال و   

حيتفظ بوظائف املدقق اخلارجي بالرغم من عدم املالءمات القانونية، عندما ميارس أو يقبل أو   -أ
 200.000 دج اىل 20.000 بغرامة مالية منباحلبس من شهرين إىل ستة أشهر و  هنا يعاقب

  من القانون التجاري اجلزائري. 829 أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، حسب املادة دج
ة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي مل بقق خارجي يتعمد إعطاء معلومات كاذكل مد  -ب

ا تكون عقوبته السجن من سنة  يكشف إىل وكيل الدولة عن الوقائع اإلجرامية اليت علم 
أو بإحدى هاتني العقوبتني  دج500.00 دج إىل20.000 بغرامة مالية منو إىل مخس سنوات 
 من القانون التجاري اجلزائري. 830 فقط، حسب املادة

                                                            
يوسف حممود جربوع، "مدى مسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي املستقل عن معاجلة اآلراء املتحفظة يف تقارير املراجعة وفقا ملعايري 1

  .7، ص 2004، األردن، مارس 24جملة اجملتمع العريب للمحاسبني القانونيني، العدد املراجعة الدولية"، 
  .76العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص العلمية و سس حممد مصطفى سليمان، "األ2
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م يف حالة   -ج عدم اإلشارة يف التقرير السنوي املقدم إىل الشركاء عن عمليات النشاط، إىل حياز
ذين إىل إمتالك نصف رأمسال احلسابات الزها برتاب اجلمهورية اجلزائرية و ضمن شركة هلا مرك

بغرامة تني و باحلبس من ستة أشهر إىل سن مل يشريوا يف تقريرهم لنفس هذه الشركة، فيعاقب
 أو بإحدى هاتني العقوبيتني فقط، حسب املادة دج200.000ىل إدج 20.000 مالية من

  من القانون التجاري اجلزائري.  837

  :1باإلضافة إىل هذه األعمال اليت يرتتب عليها مسؤولية جزائية هناك  

ظهر نواحي مهني حىت ال تتآمر املدقق اخلارجي مع اإلدارة على توزيع أرباح صورية على املسا  -د
  اإلمهال يف إدارة الشركة.القصور و 

املخالفات اجلسيمة مبا يضر مصاحل الشركة، مثل إفشاء بعض األسرار إرتكاب األخطاء و   -ه
  اهلامة للشركة إىل الشركة املنافسة.

  لخارجيستقاللية المدقق اتدعيم إالثالث: المطلب 
و املالكني أهم سحلملة األمهية بالنسبة كبري من األ  دارة على قدرستقاللية املدقق اخلارجي عن اإلإتعد 

ة التدقيق. رئيسي يف تعزيز نوعيليها كعامل إينظر صحاب املصاحل بشكل عام، و ألبقية بشكل خاص، و 
مظهر ن حقيقة و أوضح أالذي  (AICPA) مريكي للمحاسبني القانونينيمهية املعهد األاألهذه كد أقد و 
مل املدققون كشهود ن يعأينبغي للمدقق اخلارجي، و  ساسيةأكثر األو لية هي الصفة املهنية املميزة، ستقالاإل

نبوا املواقف اليت ن جيتألذا ينبغي دارة، و مؤهلني غري متحيزين على عدالة القوائم املالية املعدة من قبل اإل
  .2ستقالليتهمإطراف اخلارجية للشك يف ن تقود األأمن املمكن 

فالنزاهة ال تعين الصدق ، 3موضوعيةالعمل بنزاهة و جي هي القدرة على ستقاللية املدقق اخلار إحيث تعرف 
ن ال أاملصداقية، مما يتوجب على املدقق اخلارجي لعدالة يف التعامل و يضا كال من األكنها تشمل و فقط 

مسؤولية على  ن املوضوعية تفرضأيقوم عمدا بتحريف احلقائق عند ممارسته ملهنة التدقيق اخلارجي. كما 
                                                            

  .77العملية ملراجعة احلسابات"، مرجع سابق، ص العلمية و سس حممد مصطفى سليمان، "األ1
ي، "العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق و دورها يف تعزير أبعاد تلك اجلودة"، جملة احملاسب للعلوم احملاسبية والقانونية، حكيم محود فليح ساعد2

  .209-208، ص 2016، ديسمرب 46، العدد 23تصدرها نقابة احملاسبني واملدققني، العراق،  اجمللد 
 الل مراجع احلسابات"، جملة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة،هيفاء مالك كاظم، "حتليل أمهية العوامل املؤثرة يف إستق3

  .165، ص 2013، 29، العدد 9العراق، اجمللد 
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دارة إات اليت متارسها وطغالضو التخلص من تضارب املصاحل، بالعدالة والنزاهة الفكرية و ن يتمتع أاملدقق يف 
ليت تؤدي به بتعاد عن العالقات ايضا اإلأعليه لكي تضعف من موضوعيته، و اخلارجي الشركة على املدقق 

عدم ارجي اخلق دقىل ذلك جيب على املإضافة إخراجه عن موضوعيته، خرين إلثر باآلأو التأىل التحيز إ
ختصار إبة، و حكامه املهنيأغري سليم على فعال و  لا تؤثر بشكاليها إو ضيافة قد ينظر أقبول هدايا 

  .1يه املهينأى املدقق اخلارجي جتنب كافة احلاالت اليت تؤثر سلبا على ر لع

  :2و قد مت التمييز بني مفهومني لإلستقالل

املدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة عند  يعين جتردو  اإلستقالل في الواقع (الذهني): -أ
إبداء رأيه الفين احملايد. أي أن حيافظ املدقق اخلارجي على إجتاه غري متحيز عند أداء عملية التدقيق يف  

  كافة مراحلها.

رة الشركة اأعراف مهنية تضمن عدم سيطرة إدويعين وجود قواعد قانونية و  اإلستقالل في الظاهر: -ب
ا أو أحد أفراده يف الشركة. أي ال ميكن أن يكون من املسامهني املدقق اخلارجي و على  عدم ربط مصاحله 

ا.و أو الشركاء يف الشركة اليت يدقق حسابا خدمي القوائم مبعىن آخر ثقة مستا أو أن يكون من العاملني 
  قالل.تاملالية يف هذا اإلس

  :3اسة جلمعية احملاسبة األمريكية لثالث جوانب هيللحكم على مدى إستقاللية املدقق، حددت در و 

ا املدقق عند إعداد بر  اإلستقالل في إعداد برنامج التدقيق: -أ نامج يقصد بذلك احلرية اليت يتمتع 
دم الشك أن هذا البعد يتضمن عيق من ناحية حتديد خطوات العمل وحجم العمل املطلوب أداؤه، و التدق

عديل عدم تدخلها يف تعديل أي جزء من برنامج التدقيق و و حتديد أو تتدخل اإلدارة يف إستبعاد أ
  .4أو التأثري على املدقق لفحص جماالت مل ترد بالربنامج املوضوع اإلجراءات اليت وضعها املدقق

                                                            
يوسف حممود جربوع، "العوامل املؤثرة على إستقالل املراجعني اخلارجيني وحيادهم يف قطاع غزة من دولة فلسطني"، جملة تنمية الرافدين،  1

  .6، ص 2004، 76، العدد 26واإلقتصاد، جامعة املوصل، اجمللد كلية اإلدارة 
  .60عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص حممد مسري الصبان و 2
براق حممد وديلمي عمر، "العوامل املؤثرة يف على إستقالل مراجع احلسابات"، جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، قسم 3

  . 20، ص 2017، جانفي 17، العدد -شلف–القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي العلوم اإلقتصادية و 
  .176 يوسف القاضي، مرجع سابق، ص حسنيمحد دحدوح و أحسني 4
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ة إختيار يف عمليعد املدقق عن أية ضغوط أو تدخل يقصد به بٌ  اإلستقالل في مجال الفحص: -ب
ك عدة جوانب يتضمن ذلاليت سوف ختضع لعملية التدقيق، و املفردات واألنشطة والسياسات و  اجملاالت

  مهها:أ

ذلك احلق كطالع على مجيع الدفاتر والسجالت الشركة، و اإلحق املدقق اخلارجي يف الفحص و  -
  .ية مصادرأيف مجع املعلومات من 

ة معلومات يأمنحه تسهيل مهمته و يث العاملني بالشركة من حاخلارجي و  التعاون بني املدقق -
  فعالية.داء مهامه بكفاءة و أتساعده يف 

  ي.أبداء الر إادلة مما يؤثر على عملية الفحص و خلق املصاحل املتبعد عن العالقات الشخصية و الب -
لزام إاولة و حمأالسجالت اليت ختضع للفحص، دارة يف حماولة حتديد اجملاالت و عدم تدخل اإل -

  على بعض السجالت دون تدقيقها.املدقق باملصادقة 

يعين عدم وجود أية تدخالت أو ضغوط من قبل اإلدارة للتأثري  اإلستقالل في مجال إعداد التقرير: -ج
 ،على املدقق عند إظهار احلقائق اليت مت إكتشافها خالل عمليات الفحص أو التأثري يف طبيعة رأيه النهائي

  ن يتضمنها:أهم اجلوانب اليت ميكن أمن و 

  مهية من التقرير.عض العناصر ذات األبجتنب  -
 يأر لبداء اإذلك عند كثر من معىن و أو اليت حتمل ألفاظ الغامضة األو ستخدام العبارات إجتنب  -

  التوصيات يف التقرير.و ذكر التحفظات و أ
ي طرف لكي حيدد املدقق اخلارجي حمتويات التقرير سواء من ناحية أجود تدخل من عدم و  -

  ي حول املعلومات املالية للشركة حمل التدقيق.أبداء الر إو أعرض احلقائق 
  خرين لتعديل حمتوى التقرير خلدمة مصاحلم. و توصية من اآلأي تدخل أعدم وجود  -

  ستقاللية املدقق اخلارجي نذكر منها:إعلى  ساعدهناك عدة مؤشرات تو   

 أتعاب المدقق الخارجيتحديد  -1
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   إن حتديد أتعاب املدقق اخلارجي يكون من طرف اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت  
  :2يتوجب عليه مراعاة األمور التالية عند حتديد األتعابو ، 1ذلك يف بداية مهمتهو 

أو  دقق اخلارجلتجب تأثريها على امل ذلكتعاب للشركة اليت يتم تدقيقها و عدم ترك أمر حتديد األ -
  له.إستقالقد يفقد املدقق اخلارجي حياده و  عملية التدقيق ممامساومته على األتعاب و 

 عة مكتبهمع مسالذي سوف يبذله املدقق اخلارجي و متناسقة مع اجلهد أن تكون األتعاب عادلة و  -
  كذلك درجة املخاطر اليت يتعرض هلا.وخربته املهنية، و 

ال تكون األتعاب زهيدة أي جيب أن تغطي مجيع التكاليف مثل: رواتب املساعدين يف  جيب أن -
  .خلإاملساعدين إلمتام عملية التدقيق،...يف التنقل للمدقق و عملية التدقيق، مصار 

ي حال من األحوال على أساس النتائج املالية احملققة من طرف أال ميكن حساب األتعاب يف  -
  .3الشركة املعنية

  ستقاللية املدقق اخلارجي.إمور سوف حتد من ذا مل تراعى هذه األإحيث ميكن القول 

  :4أمهها تعابعوامل تلعب دورا مهما يف حتديد األو  كما أن هناك إعتبارات

  الوقت الالزم لعملية التدقيق. -
  نوع العملية املطلوبة.طبيعة و  -
  املطلوبة للمهمة.املهارة مستوى ودرجة التأهيل العلمي واخلربة العملية و  -
  مدى مسؤولية املدقق خبصوص املهمة. -
ا وفروعها و  -   أقسامها.حجم الشركة وتعدد عمليا
  مدى قدرة املدقق على حتقيق اهلدف من املهمة من وجهة نظر الشركة حمل التدقيق. -
  برنامج العمل مبكتب التدقيق.الئمة توقيت إجناز املهمة خلطة و م -
  لزبائن اجلدد "شركات ناشئة".قدرة العميل على الدفع خاصة ا -

                                                            
  .01-10من القانون  37املادة 1
  .106، ص مرجع سابق، وآخرون فت سالمة حممودأر 2
  .01-10من القانون  37املادة 3
  .39-38احلافظ العزب، مرجع سابق، ص هاين عبد يهاب نظمي صابر و إ4
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  طبيعة عملهم.توافر الزبائن احملليني و  -

  :1أما بالنسبة ألشكال األتعاب فهي تأخد األشكال التالية  

كن جيب لغري قابل للزيادة أو النقصان، و  تكون األتعاب مبلغ حمدد سلفا أتعاب ثابتة أو محددة سلفا:
  أن يكون متناسب مع مهمة التدقيق اخلارجي.

ن املقدر بكل ساعة مإذا كانت األتعاب مرتبطة بالوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق أو الز  تعاب متغيرة:أ
  أو كل يوم عمل الذي يستغرق يف عملية التدقيق.عمل 

داب السلوك املهين هي خمالفة آلنتائج معينة تتحقق يف املستقبل و تتوقف األتعاب على  أتعاب شرطية:
  إال يف حالة الضرائب.

  تعيين المدقق الخارجي -2

إن تعيني املدقق اخلارجي يف شركات الشخص الواحد يتم بواسطة صاحب الشركة إال أن هذا النوع من 
الشركات تكون غري ملزمة على اإلستعانة خبدمات املدقق اخلارجي غري أن هناك بعض اجلهات الرمسية 

ات األشخاص شركاض، أما يف شركات املسامهة و قرت تلزمها بذلك أو أي جهة أخرى مثل البنوك يف حالة اإل
يكون بإتفاق  ر تعيينهتكون ضرورة تعيني املدقق اخلارجي منصوص عليه يف عقد تأسيس الشركة فأم

دارة يف بعض األحيان تفوض اجلمعية العامة جملس اإلاسطة اجلمعية العامة للمسامهني و يكون بو الشركاء، و 
 ذلك حفاظاود و أن يتم التفويض يف أضيق احلدلكن جيب املدقق اخلارجي، و للشركة بتعيني أو اإلدارة العليا 
صداقية القوائم مالرأي الفين احملايد حول عدالة و حياد املدقق اخلارجي ألن عمله هو إبداء على إستقاللية و 

  2املالية املعدة من قبل اإلدارة.

  :عليه ميكن حتديد طرق تعيني املدقق اخلارجي على النحو التايلو 

  سيسية:أالتعيين بواسطة الجمعية العامة الت -أ

                                                            
  .39، ص اين عبد احلافظ العزب، مرجع سابقهيهاب نظمي صابر و إ1
  .135، ص مرجع سابقزاهر عاطف سواد، 2
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ا  ملداوالت بعد موافقته"تقوم اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف با 01-10 من القانون 26 حسب املادة  
ملسجلني يف جدول ابات من بني املهنيني املعتمدين و على أساس دفرت الشروط، تعني حمافظ احلساكتابيا، و 

  الغرفة الوطنية."

جل أذلك بعد إنتهاء عملية اإلكتتاب، حيث يتم إجتماع اجلمعية التأسيسية حبضور املكتتبني، من و 
  كذلك تعيني املدقق اخلارجي.إنتخاب جملس اإلدارة األول و 

 اخلارجي تتم وفقا لدفرت الشروطعلى أن عملية تعيني املدقق  32-11 كما ينص املرسوم التنفيذي رقم   
  :1ص ما يليالذي يتضمن على اخلصو و 

ا احملتملة و  - ا وفروعها يف اجلزائر و وحعرض عن اهليئة أو الشركة وملحقا   اخلارج؛ يفدا
بداها بقة اليت أالتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات الساملخص املعاينات واملالحظات و  -

م، و أو املدققو  املدقق اخلارجي دققون املكذا املدقق اخلارجي أو ن اخلارجيون املنتهية عهدا
  اخلارجيون للفروع إذا كانت الشركة تقوم بإدماج احلسابات؛

  ليت تتمثل: االتقارير الواجب إعدادها، و جي و العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة املدقق اخلار  -
  الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها؛ -
جتاه الشركة طبقا إ منوذج التصريح الشريف الذي يبني وضعية اإلستقاللية-منوذج رسالة الرتشح -

  لألحكام التشريعية؛
  منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارسة املهنة؛ -
  التقنية.املؤهالت واإلمكانيات املهنية و  -

  التعيين بواسطة المحكمة:-ب

  يعني املدقق اخلارجي عن طريق احملكمة يف احلاالت التالية:  

                                                            
، يتعلق 2011يناير  27املوافق لــ  1432صفر عام  22املؤرخ يف  32-11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املرسوم التنفيذي 1

  .4افظي احلسابات، املادة بتعيني حم
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املدقق اخلارجي، أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من إذا مل يتم تعيني اجلمعية العامة  -
 املدققني اخلارجيني املعينني، يتم اللجوء إىل تعيينهم أو إستبداهلم مبوجب أمر من رئيس احملكمة التابعة ملقر

  .1الشركة بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين

لذي حددها ادقق اخلارجي الذي إنتهت مهامه و قق اخلارجي بدل املإذا أغفلت اجلمعية العامة تعيني املد -
عدالة تعيني لالقانون اجلزائري بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، جيوز لكل مساهم أن يطلب من ا

ة املمنوحة عندما تنتهي مهملس اإلدارة أو جملس املديرين. و يبلغ قانونا باحلضور رئيس جمو املددق اخلارجي، 
  .2م اجلمعية العامة بتعيني املدقق أو املدققني اخلارجينيتقو 

 أرأمسال الشركة، يف الشركات اليت تلج) 1/10( جيوز ملساهم أو عدة مسامهني ميثلون على األقل عشر -
لذين ا بناءا على سبب مربر رفض املدقق أو املدقيني اخلارجينيدالة، و إىل علنية اإلدخار، أن يطلبوا من الع

خري يف وظيفته يبقى هذا األتعني العدالة مدقق خارجي جديد و  عند تلبية الطلبجلمعية العامة. و عينتهم ا
  3حىت قدوم مدقق خارجي تعينه اجلمعية العامة.

  إنهاء مهام المدقق الخارجي -3

  ن تنتهي مهمة املدقق اخلارجي يف احلاالت التالية:أميكن 

ها املشرع اليت أقرّ دقق اخلارجي بعد إنتهاء عهدته و امل تنتهي مهام إنتهاء المدة المحددة قانونا: -أ
 ذلك بعدوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، و بثالث سن 01-10 من القانون 27/1 اجلزائري حسب املادة

 7 مكرر 715 إجتماع اجلمعية العامة العادية اليت تفصل يف حسابات السنة املالية الثالثة (حسب املادة

لكن ال جيوز تعيني مدقق خارجي لعهدة ثالثة إال بعد مضي مدة ثالث  اجلزائري)،من القانون التجاري 
  سنوات.

                                                            
  ، القانون التجاري اجلزائري.4مكرر  715املادة 1
  ، القانون التجاري اجلزائري.7مكرر  715املادة 2
  ، القانون التجاري اجلزائري.8مكرر  715املادة 3
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يف حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة خالل سنتني متتاليتني على املدقق اخلارجي إعالم وكيل و 
  . 1يف هذه احلالة ال جيرى جتديد عهدة املدقق اخلارجية املختص إقليميا بذلك، و اجلمهوري

قانونية، لتخلص من إلتزاماته الحيق للمدقق اخلارجي أن يستقيل دون ا إستقالة المدقق الخارجي: -ب
، 2إلثباتات احلاصلةاأن يقدر تقريرا على املراقبات و  عليهبإشعار مسبق مدته ثالثة أشهر، و  جيب أن يلتزمو 

  تكون هذه اإلستقالة موضحة بتربير.و 

من القانون التجاري   9 مكرر 715 املدقق اخلارجي حسب املادةيتم عزل  عزل المدقق الخارجي: -ج
س أو جمل      هي: "يف حالة حدوث خطأ  أو مانع، جيوز بناء على طلب من جملس اإلدارةاجلزائري و 

اء ) 1/10( املديرين أو من مساهم أو أكثر ميثلون على األقل عشر رأمسال الشركة أو اجلمعية العامة، إ
  ارجي قبل اإلنتهاء العادي هلذه الوظائف عن طريق اجلهة القضائية املختصة".مهام املدقق اخل

يف حالة وفاة أو شطب أو إيقاف املدقق اخلارجي، يعني  و شطبه أو إيقافه:أوفاة المدقق الخارجي  -د
تهي بناء على إقرتاح من رئيس املصف الوطين، مهنيا مؤهال لتسيري املكتب الذي تنالية و الوزير املكلف بامل

  3نتهاء التصفية أو مع زوال املانع.إمهامه مع 

على: "جيوز ملساهم أو عدة  8 مكرر 715 تنص املادة رفض المدقق من قبل اقلية المساهمين: -ه
ن اإلدخار، أرأمسال الشركة، يف الشركات اليت تلجأ إىل علنية ) 1/10( مسامهني ميثلون على األقل عشر

ذين عينتهم أو املدققون اخلارجيون ال ر، أن يرفضوا املدقق اخلارجي،بناء على سبب مرب يطلبوا من العدالة و 
  اجلمعية العامة." 

صفية الشركة ت تنتهي مهام املدقق اخلارجي بعد إنتهاء عملية التصفية نتيجة إنتهاء عملية التصفية: -و
  . 4ارجياملدقق اخلليه إنقطاع العالقة بني الشركة و هذا ينجم عو أو شهر إفالسها،  من خالل حل الشركة

                                                            
  .01-10، القانون 27/3املادة 1
  .01-10، القانون 38املادة 2
  .01-10، القانون 76املادة 3
  .89قاسم، مرجع سابق، ص علي سيد 4
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دف توسيع نشاطها، أو إستحواذ شركة قوية على شركة  كما يف حالة إندماج شركة مع شركة أخرى 
ية ضعيفة، ففي احلالتني تنتهي مهام املدقق اخلارجي، فال ميكنه القيام مبهامه بالنسبة للشركة الناجتة عن عمل

  اإلندماج.    

زيد من ثقة تأيه و اليت تنعكس على ر ارجي، و ستقاللية املدقق اخلإتدعم ن هذه املؤشرات أبالرغم من   
ارجي ستقالل املدقق اخلاملستفيدين من مهامه، فهناك جمموعة من املقرتحات اليت متثل مدعمات إل

  :1هيو 

ستقالل املدقق: إيادة وعي املسامهني يف تفعيل اجلمعيات العامة للشركات املسامهة لتدعيم ز  -1
ة اجلمعية عزل املدقق بواسطمعظم الدول  تقرر تعيني و نني يف ن  القواأنه بالرغم من أحيث 

امهني عن ممارسة دورهم يف ذلك، ن الواقع العملي يظهر تقاعس املسأال إالعامة للشركة، 
ملدقق ثري على اأدارة من التمر الذي ميكن اإلهو األدارة مبمارسة هذا الدور، و نفراد اإلإمن مث و 
  ستقالله.إمن مث يفقد و 

ا ترش إستقالل املدققتفعيل دور جلان التدقيق يف تدعيم  -2 تعيني يح و اخلارجي حيث يناط 
 هذا الصدد قرب التجارب يفألعل تعابه ومناقشة تقارير التدقيق. و أاملدقق اخلارجي وحتديد 

 12/7/1414 بتاريخ 903 جتربة اململكة العربية السعودية، حيث صدر قرار وزير التجارة رقم

حتديد دارة و إلا أعضاء جملسهـــــ الذي ينص بتشكيل جلنة التدقيق بشركات املسامهة من غري 
الية ن يكون من بينها ترشيح املدقق اخلارجي للسنة املأاجلمعية العامة مهام جلنة التدقيق على 

ر اليت لتقارياقرار، فضال عن دراسة املالحظات و سرتشادية املرفقة بالالتالية وفقا للضوابط اإل
  يقدمها ذلك املدقق اخلارجي.

ملعني ا تعاب املدفوعة من قبل الزبونستقالل يتمثل يف نسبة حجم األقرتاح مقياس لإلإ -3
إستقالل  لنسبة كلما زادتعاب مكتب التدقيق، حبيث كلما قلت هذه اأمجايل إىل إ(الشركة) 

ب عتماد مكتإدم ن احلكمة يف هذا املقياس هو عأمن البديهي املدقق والعكس صحيح. و 
  ستقالله.إمن مث الشك يف فقدان ، و حد الزبائنأالتدقيق بدرجة كبرية على 

                                                            
  .42-41حممد سامي راضي، مرجع سابق، ص 1
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ذلك ركات و حد الشأقصى لقيام املدقق بتدقيق أذلك بتحديد حد تغيري املدقق اخلارجي، و  -4
  ستقالله.إن يؤثر على أرتباط املدقق بالشركة موضع التدقيق، ميكن إن طول مدة أبدعوى 

ىل املنظمة إن يقدم املدقق تقريرا أ جيبو يف حالة عزله، أديد تعيني املدقق يف حالة عدم حت -5
ل املدقق ن حيصأضرورة خالء مسؤوليته، و سباب ذلك إلأليها يشرح إاملهنية اليت ينتمي 

  .1السابق خالء مسؤولية املدققإاجلديد، قبل قبول التعيني، على شهادة من املنظمة املهنية ب

ي طرف من أو أكة دارة الشر إ ال ي ال يتدخل يف مهتهأستقاللية املدقق اخلارجي باإل ن يتمتعأ جيبعليه و 
بداء إكنه من هذه االستقاللية مت، و مما يشعر مستخدمي القوائم املالية مبصداقية هذه القوائم طراف الشركةأ
تزم باملعايري املهنية لأن يي يتحمل مسؤوليات قانونية لذا عليه أنتيجة هلذا الر ، و موضوعيةو  يه بكل حيادأر 

  طار حوكمة الشركات.إمما ينتج فعالية دور املدقق اخلارجي يف الشخصية. والعلمية و 

اره أحد حوكمة الشركات بإعتبادلية بني التدقيق اخلارجي و من خالل ما سبق نالحظ أن هناك عالقة تب
ا، ف أطراف اليت املستخدمة من خمتلمن ذلك نظرا ألن التدقيق اخلارجي يسعى إىل حتسني املعلومة و  آليا

ركات يعترب تقريره النتيجة النهائية هلذا الدور، أما حوكمة الشع الشركة من خالل دوره الرقايب و هلا عالقة م
تقوم بتوفري البيئة (إطار فعال) للقيام املدقق اخلارجي مبهمته دون تدخل أو أي ضغوطات من جملس 

  دارة.اإل

  

  

  

  

  

  ذلك: الشكل التايل يوضح

                                                            
لفجوة"، مرجع سابق، تضييق هذه اسابات القانونيني وطرق معاجلة و مراجعي احلة التوقعات بني اجملتمع املايل و يوسف حممود جربوع، "فجو 1

  .382ص 
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  حوكمة الشركاتالعالقة بني التدقيق اخلارجي و  :)III-6(الشكل رقم 

  

  

  

  

   عداد الطالبةإمن المصدر: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل خاتمة
ذلك التنبؤ بقدرة كتدقيق اخلارجي يف إكتشاف اخلطأ والغش والتصرفات غري القانونية، و مهنة البعد فشل 

من  نعدام الثقة يف خدمات التدقيقإكرب مكاتب التدقيق و أىل إغالق إدى أستمرار، مما الشركة على اإل

حوكمة الشركات التدقيق اخلارجي

*تضييق فجوة التوقعات

*التقليل من مشكلة عدم 
 متاثل املعلومات

*التقليل من تضارب 
 املصاحل
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ملهنية على التقليل ا ىل ظهور فجوة مسؤولية، فعملت املنظماتإدت أقبل املستفدين منها، كل هذه النتائج 
اية املدقق اخلارجي بذل العنى لتوصلت هذه املنظمات علفجوة من خالل نشرات التدقيق، و من هذه ا

يل دور نها تفعمة من احللول لتقليل هذه الفجوة و الكتاب جمموعإقرتحوا الباحثني و املهنية الكافية. كما 
     ستمرار.جل التنبؤ مبدى قدرة الشركة على اإلأية من عتماد مؤشرات كمإاحملاسبة، املنظمات ملنهة التدقيق و 

رية الوكالة نتيجة ظهور نظإزدادت  أمهيتهن أال إالعصور القدمية  منذالتدقيق اخلارجي ظهر أن بالرغم من 
 خمتلف املتمثلة يف تضارب املصاحل بنينفصال مشكلة الوكالة و ج عن هذا اإلة، حيث نتنفصال امللكيإو 
عايري مب لتزامهإ ذلك من خاللعلى التقليل من تضارب املصاحل و  الة، فعمل املدقق اخلارجيطراف عقد الوكأ

ثالث جمموعات:  قسمت هذه املعايري إىلال جيوز خمالفتها ، و اليت ومقبولة عموما و  تعارف عليهاالتدقيق امل
، كما ّمحل املشرع املدقق اخلارجي جمموعة من معايري إبداء الرأيو  معايري عامة، معايري العمل امليداين

ملية التدقيق جوة من عتحقيق األهداف املر ل ذلكو املسؤوليات يف حالة اإلمهال أو التقصري يف أداء مهمته 
ستقاللية اإلن يتحلى املدقق اخلارجي بأطراف الشركة جيب أعطاء الثقة ملختلف اخلارجي، وللقيام مبهامه وإ

.  

طراف اليت هلا األمتاثل املعلومات بني املسريين و  تضارب املصاحل، ظهرت مشكلة عدمىل مشكلة إافة ضإ
عطاء معلومات إن يكون عدم متاثل املعلومات بأاملستثمرين، حيث ميكن سهم و خاصة محلة األمع الشركة و 

جي ر جل ختفيض عدم متاثل املعلومات يعمل املدقق اخلاأمن إحتكار بعض املعلومات، و و أغري مفهومة 
ا خبصائص نوعية، و على حتقيق جوة املعلومات احملاسبية  ن تلك املعلومات ذلك باإلفصاح عمن خالل متيز

    يف تقريره النهائي.
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  الفصل الرابع:
  ثري ممارسات التدقيق اخلارجيأت

  على تفعيل مبادئ حوكمة
 الشركات اجلزائرية

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  مقدمة الفصل:
 بسبب الدور الرقايب الذي يلعبه املدقق اخلارجي، عليه القيام مبجموعة من املهام اليت محّلها عليه املشرع اجلزائري 

ة مدى كذلك مراقبعلى حقوق خمتلف أطراف املصاحل، و احلفاظ ل احلفاظ على إستمرارية الشركة و وذلك من أج
تايل احلفاظ على الباإلقتصاديني، و  املنفعة ملختلف األعوانا حيقق مسامهة جملس اإلدارة يف رفع من أداء الشركة مب
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لشركات مببادئ ا من أجل حتقيق النتائج املرجوة من هذه املهنة عليه التأكد من مدى واقع ممارساتاإلقتصاد ككل. و 
  إشرافية من آليات احلوكمة.تفعيلها بإعتباره آلية رقابية و  العمل علىحوكمة الشركات و 

  التدقيق اخلارجي  جمال يفاملهنيني راسة ميدانية متثلت يف توزيع إستمارة إستبيان على املتخصصني لذا مت إجراء د
ني يف حوكمة ساتذة جامعيني خمتصأاألكادميني املتمثلني يف و  اخلرباء احملاسبنيوهم كل من حمافظي احلسابات و 

ن اإلقتصادي رة عن منظمة التعاو ة الشركات الصادذلك ملعرفة واقع ممارسة الشركات اجلزائرية ملبادئ حوكم، و الشركات
رباء  مست مهنة كل حمافظي احلسابات واخلدور املدقق اخلارجي يف تفعيلها يف ظل اإلصالحات اليتوالتنمية و 

  .2009كذلك اليت مست مهنة احملاسبة باإلضافة إىل إصدار مدونة ميثاق احلكم الراشد سنة احملاسبني، و 

ئ حوكمة ذلك ملعرفة الدور الذي يلعبه التدقيق اخلارجي يف تفعيل مبادالتحليلي يف هذا الفصل، و  إستخدم املنهج
ل كل مبدأ يالتنمية، من خالل دراسة دور املدقق اخلارجي يف تفعرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي و الشركات الصاد

  .SPSS 19ستخدام الربنامج احلزم اإلحصائيحتليل النتائج املتوصل إليها بإشركات و لحلوكمة امن املبادئ الستة 

  لإلملام باملوضوع الدراسة قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل:و 

  اإلطار املنهجي للدراسةالمبحث األول: 

  أدوات الدراسةالمبحث الثاني: 

  مناقشة النتائج ستبيان و تفريغ اإلالمبحث الثالث: 

  

  

  المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة  
تالءم مع املوضوع، جملتمع مبا يذلك من خالل اخلصائص اليت متيز هذا اذا املبحث حتديد جمتمع الدراسة و ه نتناول يف

ح  توضاملتمثل يف العينة، كما متمت إختيار جزء من هذا اجملتمع و  لعدم إمكانية إجراء الدراسة على اجملتمع ككلو 
 كذلك مت التطرق إىلدد موضوع حمل الدراسة، و الذي حي طارذلك ملعرفة اإلحدود الدراسة مبختلف أشكاهلا و 

  الصعوبات اليت واجهتنا أثناء إجراء هذه الدراسة لتحقيق األهداف املرجوة منها.
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  خصائص مجتمع الدراسةول: المطلب األ  
 ن حمافظيمإىل التوجه إىل األفراد ذوي اإلختصاص يف مهنة التدقيق اخلارجي رتاينا إجمتمع الدراسة  ختيارإعند 

  .همذلك ملعرفة واقع تفعيل مبادئ حوكمة الشركات من طرفو  واألفراد األكادمييني  اخلرباء احملاسبنياحلسابات و 

احملاسب و  حمافظ احلساباتاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب و  01-10من القانون  22عرفت املادة  محافظ الحسابات:
ادقة على صحة صحتت مسؤوليته مهمة امله اخلاص و بإمساملعتمد، حمافظ احلسابات بأنه شخص ميارس بصفة عادية 

  مطابقتها للتشريع املعمول به.وإنتظامها و حسابات الشركات 

         حمافظ احلساباتاملتعلق مبهن اخلبري احملاسيب و  01-10من القانون  18عرفت املادة  الخبير المحاسبي:
تنظيم  صفة عادية بإمسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمةب احملاسب املعتمد، اخلبري احملاسيب هو كل شخص ميارسو 
اليت تكلفه قانون و حلاالت اليت ينص عليها الخمتلف أنواع احلسابات للشركات يف او  حتليل احملاسبةوتقومي و  فحصو 

  . املايلت للشركات يف اجملال اإلقتصادي و ذه املهمة بصفة تعاقدية، كما يقوم بتقدمي إستشارا

دفع  العكس ليس صحيح، بشرط أن يكون قدممارسة أعمال حمافظ احلسابات، و  احملاسيب احلق يفكما أن للخبري 
ته خبري حماسيب اسب املعتمد بصفاحملغرفة الوطنية للخرباء احملاسيب وحمافظي احلسابات و رسوم التسجيل لدى ال

  حمافظ حسابات.و 

ذين خيتصون لساتذة اختيار عينة من األإحاولنا كادميي حيث هم املختصني يف اجلانب األو  ساتذة الجامعيين:األ
  كادميي.ملقارنة الواقع املهين مع الواقع األذلك يف حوكمة الشركات، و 

  المطلب الثاني: عينة الدراسة

  إستبيان مت توزيعها بشكل تلقائي، فكانت اإلحصائيات كاآليت:إستمارة  106قمنا بتوزيع حوايل  

  اإلحصائيات املتعلقة بإستمارة اإلستبيان :)IV-1(جدول رقم 

  %النسبة   العدد  البيان
 %100 106  اإلستمارات الموزعة

%76.41 81  اإلستمارات المسترجعة
%62.26 66  ستمارات الصالحة للدراسةاإل

%14.15 15  اإلستمارات الملغاة
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%23.59 25  اإلستمارات غير المسترجعة
  

 باإلعتماد على بيانات إستمارات اإلستبيان عداد الطالبةإمن  المصدر:

إستمارة  81إستمارة، منها  610نالجظ أن إمجايل اإلستمارات املوزعة بلغ عددها ) IV-1( من خالل اجلدول رقم
من احلجم اإلمجايل للعينة، يف حني كان عدد اإلستمارات غري  %76.41هو ما يعادل نسبة مت إسرتجاعها و 

ىل إرجاعها إحيث ميكن  من العدد الكلي لإلستمارات املوزعة، %23.59إستمارة أي ما يعادل  25املسرتجعة 
ليهم مبلغ مايل إرسلة ستمارات املىل الوقت الذي جييبون فيه على اإلإو نظر فئة املهنيني أ ضيق الوقت بالنسبة هلم

ال يستلموا  فئةحيث هذه ال لمهنينيللكرتوين غستمارات عن طريق الربيد الرسال اإلإ ىلإرجاعها إميكن  ضائع، كما
إستمارة مبعدل  15كما بلغ عدد اإلستمارات امللغاة   ،إمنا عن طريق سكريتارياإليهم مباشرة و املرسلة رسائل لا

جلدية يف االيت توضح عدم  جابات املتناقضةاإل بسبب لغاؤهاإمت حيث  من جمموع اإلستمارات املوزعة 14.15%
ي ما يعادل أستمارة إ 66ستمارات الصاحلة للدراسة يف حني بلغ عدد اإل، فراد العينةأبعض  ستبيانالتعامل مع اإل

62.26%.  

  صعوباتهاالمطب الثالث: حدود الدراسة و 

  الفرع األول: حدود الدراسة
  تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مدى الدور الذي يلعبه املدقق اخلارجي يف تفعيل مبادئ  الحدود المكانية: -1
لت عدة واليات مشجلغرافية للجمهورية اجلزائرية، و حنصرت الدراسة يف احلدود اإحوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية، ف

   مع الدراسة.كذلك نظرا لعدم جتاوب بعضهم جابات و كرب عدد من اإلأبغرض احلصول على 

 جوانإىل غاية  2016إستغرقت مدة توزيع إستمارة اإلستبيان الفرتة املمتدة من سبتمرب  الحدود الزمانية: -2
2017.  

لكون اخلربة يف اخلرباء احملاسبني الذين ميتة املهنيني من حمافظي احلسابات و مشلت هذه الدراس البشرية:الحدود  -3
  .ساتذة اجلامعة املختصني يف حوكمة الشركاتأيني من ميكاداألو  جمال التدقيق اخلارجي
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من  أهتمت هذه الدراسة باحملاور املرتبطة بدور التدقيق اخلارجي يف تفعيل كل مبدإ الحدود الموضوعية: -4
ا منظمة التعاون اإلاملبادئ الستة اليت جاء مة الشركات، طار فعال حلوكساس إلأالتنمية (ضمان وجود قتصادي و ت 

طراف املختلفة، حتقيق املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني، احلفاظ على مصاحل األحفظ حقوق مجيع املسامهني، 
  دارة).الشفافية يف القوائم املالية، التحقق من مسؤوليات جملس اإلفصاح و حتقيق اإل

  الفرع الثاني: صعوبات الدراسة
نظرا التدقيق و كبة التطورات يف جمال احملاسبة و سعي اجلزائر إىل موا جلزائرية إىل ترشيد أدائها، و ت ارغم سعي الشركا  

ليت ميكن توضيحها  اختلو الدراسة من بعض الصعوبات و  ملحيث ألمهية املوضوع، سعينا إىل حتقيق نتائج موضوعية، 
  كما يلي:

ستمارات حبيث اإل )IV-1(هذا ما نالحظه من خالل اجلدول رقم و  عدم جتاوب العديد من أفراد الدراسة -
م، بالرغم من منحهم ، و ستمارةإ 106صل أمن  81املسرتجعة هي  ذلك حبجة ليس لديهم الوقت بسبب إنشغاال
  الوقت الكايف.

  .لكن دون جدوى ستماراتسرتداد اإلإجل أىل مكاتب حمافظي احلسابات من إتكرارا الذهاب مرارا و  -

اخلرباء و  حلساباتاخلرباء احملاسبني من قبل الغرفة الوطنية حملافظي اد اإللكرتوين حملافظي احلسابات و اخلطأ يف الربي -
  احملاسبني.

ود مكان ذلك نظرا لرجوع بعض الرسائل اإللكرتونية لعدم وج يستعملوا الربيد اإللكرتوين، و بعض أفراد العينة ال -
  اإللكرتوين اخلاص بكل فرد من أفراد العينة أي عدم فتح الرسائل املرسلة إليهم.لتخزين هذه الرسائل يف احلساب 

  الدراسةدوات أالمبحث الثاني: 
ا أثناء إعداد اإلستبيان، و سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل أهم العناصر اليت مت مر    طرق املستعملة يف ذلك الكاعا

حماور  الصدق البنائي الذي يهدف إىل معرفة مدى إرتباطالداخلي و ضافة إىل قياس اإلتساق مكوناته، باإلتوزيعه و 
كذلك مدى إرتباط عبارات احملاور مع الدرجة الكلية لكل حمور كما مت ان مع الدرجة الكلية لإلستبيان و اإلستبي

دف التأكد من أن النتائج املتوصل إليها ال ختتلف يف حالة إعادة توزيع اإلست يان يف نفس بقياس ثبات اإلستبيان 
  الشروط. 
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  ستبيانعداد اإلإمراحل المطلب األول:
للمهنيني من  نإلختبار الفرضية األخرية. حيث وجه اإلستبياان يف مجع آراء جمتمع الدراسة، و إعتمدنا على اإلستبي

التدقيق  ل دورحو ، وذلك جلمع آرائهم و األكادميني من األساتذة اجلامعيني حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني
  اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات.

  لقد مر إعداد اإلستبيان على ثالث مراحل:  

ا منظمة التمت تصميم اإلستبيان إعتمادا على مبادئ حوكمة الشركات اليت أص مرحلة التصميم: عاون اإلقتصادي در
  ان أمهها:قمنا مبراعات مجلة من النقاط عند إعداد إستمارة اإلستبيوالتنمية،  و 

  إستعمال لغة سليمة؛ -
  غري قابلة للتأويل؛صياغة أسئلة بسيطة ومفهومة و  -
  أن تكون األسئلة مرتبطة باألهداف املراد الوصول إليها؛ -
  إحتواء اإلستبيان على أسئلة شبه مغلقة. -

ذا حىت هخلماسي الذي حيتمل مخس إجابات، و بالنسبة ألسئلة اإلستبيان مت إعدادها على أساس مقياس ليكارت ا
  :)IV-2(يتسىن لنا حتديد آراء أفراد العينة حول حماور اليت تناوهلا اإلستبيان كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  

  

  

  مقياس ليكارت اخلماسي ):IV-2( الجدول رقم

 غري موافق بشدة  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة  األهمية
  1  2 3 4  5  وزاناأل

"، دار حامد spssالعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برجمية النجار، "اإلحصاء يف الرتبية و  نبيل مجعة صاحلالمصدر: 
  .29، ص 2007التوزيع، عمان، و للنشر 
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  مقياس ترتييب للمتوسط احلسايب حيدد درجة األمهية وفق مقياس ليكارت  :)IV-3(الجدول رقم 

  التصنيف  المتوسط الحسابي
  غري موافق بشدة [1-1.80[
  غري موافق [1.80-2.60[
 حمايد [2.60-3.40[
 موافق [3.40-4.20[
  موافق بشدة ]4.20-5[

"، الندوة العاملية spssحصائي ستخدام الربنامج اإلإستبيان بوليد عبد الرمحن الفرا، "حتليل بيانات اإل المصدر:
  .26، ص 2009سالمي، للشباب اإل

ذا اجملال وإىل ساتذة املختصني يف هبعد اإلنتهاء من صياغة أسئلة اإلستبيان مت تقدميها إىل األ مرحلة التحكيم:
املنهجية اليت و  نيةاألسئلة لتفادي األخطاء التق تصويب صياغةحكيم و اخلبري احملاسيب من أجل التاحملافظ احلسابات و 

  حتول دون الوصول إىل األهداف املرجوة.

  التوصيات الواردة من طرف احملكمني مت إجراء التعديالت التالية:و  وبناءا على املالحظات

  اإلستغناء عن بعض األسئلة. -
  إضافة أسئلة أخرى. -
 تعديل صياغة البعض اآلخر. -

 

تخدام عدة طرق من ذلك بإسرة اإلستبيان على أفراد العينة و قد مت توزيع إستمامرحلة توزيع إستمارة اإلستبيان: 
  أمهها:

  املباشر بأفراد العينة؛اإلتصال  -
  اخلرباء احملاسبني؛كرتوين اخلاص مبحافظي احلسابات و الربيد اإلل -
  اإلستعانة مبحافظي احلسابات لتوزيع اإلستمارة على زمالئهم يف املهنة. -
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  هيكل اإلستبيان المطلب الثاني:
  لتحقيق أهداف الدراسة مت تقسيم اإلستبيان إىل أربعة أقسام:

ا تستخدم يف أأو خطاب يشرح الغرض من الدراسة وأمهيتها والتأكيد على سرية املعلومات و توطئة  القسم األول:
  البحث العلمي.

فقرات (اجلنس، العمر، املستوى  )6(إحتوت على ستة انات الشخصية عن أفراد اجملتمع و يوضح البي القسم الثاني:
  العلمي، التخصص، الوظيفة، اخلربة املهنية).

  ويتضمن ستة حماور تتعلق مبدى مسامهة التدقيق اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات. الثالث:القسم 

ور على يتضمن هذا احملساس إلطار فعال حلوكمة الشركات و احملور األول: دور التدقيق اخلارجي يف ضمان وجود أ
  فقرات. 4

  فقرات. 7يتضمن هذا احملور على ني و جي يف حفظ حقوق مجيع املسامهاحملور الثاين: دور التدقيق اخلار 

 4من هذا احملور على يتضاملتساوية بني مجيع املسامهني و  احملور الثالث: دور التدقيق اخلارجي يف حتقيق املعاملة
  فقرات.

  فقرات. 4لى يتضمن هذا احملور عاظ على مصلحة األطراف املختلفة و احملور الرابع: دور التدقيق اخلارجي يف احلف

 6ذا احملور على يتضمن هدقق اخلارجي يف حتقيق اإلفصاح والشفافية يف القوائم املالية و ر اخلامس: دور املاحملو 
  فقرات.

  فقرات. 7يتضمن هذا احملور على تحقق من مسؤوليات جملس اإلدارة و احملور السادس: دور املدقق اخلارجي يف ال

  احات.زيادة أية إيضتعليق حول فقرات احملاور و الل التشمل التوصيات حول املوضوع من خ القسم الرابع:
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  ستبياناإل صدقو  المطلب الثالث: ثبات

  ستبيانالفرع األول: ثبات اإل
ان أكثر من مرة حتت نفس يان نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع اإلستبياإلستب اعطي هذيان أن ييقصد بثبات اإلستب

عدم تغريها بشكل كبري ان و يستقرار يف نتائج اإلستبان يعين اإليالظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستب
  دة مرات خالل فرتات زمنية معينة.فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة ع

كانت النتائج كما هي ، و Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات اإلستبيان إعتمدنا على املعامل ألفا كرونباخ 
  .)IV-4(موضحة يف اجلدول رقم 

  يوضح نتائج الفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبيان :)IV-4(جدول رقم 

 معامل الفا كرونباخ  المحور الرقم
  0.610 دور التدقيق اخلارجي يف ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات 01
  0.709 دور التدقيق اخلارجي يف حفظ حقوق مجيع املسامهني 02
  0.714  حتقيق املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهنيدور التدقيق اخلارجي يف 03
  0.673  دور التدقيق اخلارجي يف احلفاظ على مصلحة األطراف املختلفة 04
  0.765  ةالشفافية يف القوائم املاليفصاح و دور املدقق اخلارجي يف حتقيق اإل 05
  0.783 املدقق اخلارجي يف التحقق من مسؤوليات جملس اإلدارة 06

  0.862  جميع محاور االستبيان

  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
لكل من حمور من  783.0و 100.6نالحظ أن معامالت الفا كرونباخ ترتاوح بني  )IV-4(من خالل اجلدول رقم 

هذا يعين أن معامل الثبات . و 0.862ستبيان فقرات اإلحماور اإلستبيان، كذلك كانت قيمة الفا كرونباخ جلميع 
   مرتفع، مما يدل على أن اإلستبيان يتمتع بدرجة ثبات تليب متطلبات الدراسة.

  

  ستبيانصدق اإلالفرع الثاني: 
  تساق الداخليأوال: نتائج اإل
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هذه الفقرة،  هالذي تنتمي إلي احملوران مع يتساق كل فقرة من فقرات اإلستبإتساق الداخلي مدى يقصد بصدق اإل
، حيث ترتاوح قيمة جتاه العالقة بني املتغريينيإسبريمان لتحديد قوة و الرتيب ل االرتباط قمنا باالعتماد على معام وقد

، ميكن حتديد نوعية قوة اإلرتباط حسب [-1، 1]أي قيمته حمصورة بني  -1إىل  0و 1إىل  0معامل اإلرتباط من 
  الشكل التايل:

  رتباط سبريمانمعامل اإل يوضح نوعية قوة): IV-1الشكل رقم (

  
  

  

  .30، ص مرجع سابقوليد عبد الرمحن الفرا، المصدر: 

  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركاتالمحور االول: 

يبني ذي الاألول والدرجة الكلية للمحور، و  رتباط بني كل فقرة من فقرات احملورمعامل اإل )IV-5(جدول يوضح 
  ، كما يلي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية معامالت اإل

  

  

  

  

  

  

  

  معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور األول والدرجة الكلية للمحور :)IV-5(جدول 

  (sig)القيمة اإلحتمالية   معامل اإلرتباط سبيرمان  الفقرة  الرقم

  رتباط إ ال يوجد    إرتباط قوي          إرتباط متوسط         إرتباط ضعيف              رتباط قوي جداإ

1                    0.9                  0.7                      0.5                      0.3                   0  
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ح يف مجيع الوضو و يعمل على إضفاء نوع من الشفافية املدقق اخلارجي  01
ا الشركة   األعمال اليت تقوم 

0.725  0.000 * 
  

يتضمن  تقرير املدقق اخلارجي فقرة يوضح فيها مدى إلتزام الشركة   02
  مببادئ حوكمة الشركات

0.657  0.000 * 
  

أسلوب برجي على تنفيذ القانون بالسلطة والنزاهةيعمل املدقق اخلا  03
  طريقة موضوعيةمهين و 

0.628  0.000 * 
  

أعضاء و املسؤوليات بني املسامهنييتأكد املدقق اخلارجي من توزيع  04
أجل  ذلك منو التشريعات و  املديرين حسب القواننياإلدارة و جملس 

  ضمان حتقيق مصاحل األطراف اخلارجية

0.646  0.000 * 
  

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة*
  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:

الدرجة الكلية للمحور األول رتباط بني فقرات احملور األول و نالحظ أن قيمة معامل اإل )IV-5(من اجلدول رقم 
فاإلرتباط دال  0.05صغر من مستوى الداللة أهي و  0.000عند القيمة اإلحتمالية  ]0.725-0.628[ترتاوح بني 
  إحصائيا. 

 معامل اإلرتباط قوي، )1(رقم  الفقرةمعامل اإلرتباط متوسط بينما يف  )4(و )3(، )2(رقم  حيث أن كل من الفقرة
ا بني املتوسط و عليه هناك عالقة تأثري موجبة و  س مبدأ "توافر أساو  التدقيق اخلارجيكل من بني  القوي ترتاوح قو

ميكن القول أن التدقيق اخلارجي يساهم يف تفعيل وجود أساس إلطار فعال حلوكمة إلطار فعال حلوكمة الشركات"، و 
  الشركات.

  دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمين المحور الثاني:  

والذي يبني  ،محوروالدرجة الكلية لل ثاينال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل )IV-6(جدول يوضح  
  ، كما يلي:α= 0.05 رتباط عند مستوي معنويةمعامالت اإل

  

  

  

  محوروالدرجة الكلية لل ثاينال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل :)IV-6( رقم  جدول
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  (sig)القيمة اإلحتمالية   معامل اإلرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
حتويلو نقلي يعمل على تأمني أساليب تسجيل و اخلارجاملدقق   01

  سهمملكية األ
0.513  0.000 * 

  
لومات اخلاصة يف الوقتحق كل مساهم يف احلصول على املع  02

  بصفة منتظمة من طرف املدقق اخلارجياملناسب و 
0.593  0.000 * 

  
تال املسامهني حلقهم يف التصويتأكد املدقق اخلارجي من إستعم  03

  املشاركة يف إجتماع اجلمعية العامةو 
0.675  0.000 * 

  
إنتخاب أعضاء جملسالتأكد من ممارسة املسامهني حلقهم يف  04

  كذلك يف احلصول على حصصهم من أرباح الشركةاإلدارة و 
0.725  0.000 * 

  
عمل املدقق اخلارجي على توصيل املعلومات الكافية إلختاذ  05

يل يف النظام لشركة كتعدبالتغريات األساسية يف االقرارات املتعلقة 
 ركةو ختفيض رأمسال الشأأو مواد تأسيس الشركة أو زيادة  االساسي

0.657  0.000 * 
  

  * 0.000  0.571 على املدقق اخلارجي احلفاظ على حقوق صغار املسامهني  06

  * 0.000  0.664 املدققني اخلارجيني قابلني للمساءلة من قبل املسامهني  07

  . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي داللةاإل*

                    من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
اوح الدرجة الكلية للمحور ترت رتباط بني فقرات احملور الثاين و ن قيمة معامل اإلأنالحظ  )IV-6(من اجلدول رقم 

فاإلرتباط دال  0.05صغر من مستوى الداللة أهي و  0.000عند القيمة اإلحتمالية  ]0.725-0.513[بني 
  حصائيا. إ

معامل  )4( الفقرة رقمبينما معامل اإلرتباط متوسط و  )7(و) 6(، )5(، )3(، )2(، )1(رقم  ن كل من الفقرةحيث أ
دأ "حفظ حقوق مبي و بني التدقيق اخلارجالقوي و ترتاوح بني املتوسط عليه هناك عالقة تأثري موجبة رتباط قوي، و اإل

  ميكن القول أن التدقيق اخلارجي يساهم يف احلفاظ على حقوق مجيع املسامهني.مجيع املسامهني"، و 
  المساهميندور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المحور الثالث: 

والذي يبني  ،محوروالدرجة الكلية لل ثالثال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل )IV-7(جدول يوضح 
  كما موضحة يف اجلدول: α= 0.05 عند مستوي معنويةرتباط معامالت اإل

  محوروالدرجة الكلية لل ثالثال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل :)IV-7( جدول

  (sig)القيمة اإلحتمالية   معامل اإلرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
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على املدقق اخلارجي التأكد من أن تداول األسهم يتسم باإلفصاح   01
  والشفافية 

0.605  0.000 * 
  

فذينيأو املدراء التنعلى املدقق اخلارجي أن يطلب من جملس اإلدارة  02
و باملسامهني قد تتصل بعمليات أاإلفصاح عن املصاحل اخلاصة 

  مبسائل متس الشركة

0.773  0.000 * 
  

املتصلةاإلجراءاتو املدقق اخلارجي أن يكفل العملياتينبغي على   03
 باإلجتماعات العامة للمسامهني املعاملة املتكافئة للمسامهني كافة

0.757  0.000 * 
  

ينبغي على املدقق اخلارجي التأكد من أن يكون للمسامهني داخل   04
ه صاحب السهم بنفسكل فئة نفس حقوق التصويت سواء كان 

أن يتمكنوا من احلصول على املعلومات اخلاصة أو مفوض عنه، و 
  بذلك قبل شراء األسهم

0.772  0.000 * 
  

  . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي داللةاإل*

  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
رتاوح الدرجة الكلية للمحور  ترتباط بني فقرات احملور الثالث و ن قيمة معامل اإلأنالحظ  )IV-7(من اجلدول رقم 

رتباط دال فاإل 0.05صغر من مستوى الداللة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة اإل ]0.773-0.605[بني 
  حصائيا.           إ

 اكم      معامل اإلرتباط قوي،  )4(و )3(، )2(بينما يف الفقرات  ،معامل اإلرتباط متوسط )1(ن الفقرة رقم أحيث 
 0.001الفرق بسيط بينهما  0.772و 0.773على التوايل ) 4(و) 2(رتباط يف كل من الفقرة رقم ن قيمة معامل اإلأ
ني التدقيق عليه هناك عالقة تأثري موجبة بو فصاح عن املعلومات جلميع املسامهني ، دف إىل اإلن كل منها ذلك ألو 

كن القول أن التدقيق ميي، و قو ع املسامهني" ترتاوح بني متوسط و اخلارجي مبدأ "توفري املعاملة املتكافئة بني مجي
  اخلارجي يسعى إىل توفري املعاملة املتكافئة بني مجيع املسامهني.

  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة األطراف المختلفة المحور الرابع:

الذي يبني ، و محوروالدرجة الكلية لل رابعال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل )IV-8(جدول يوضح 
  ، كما موضحة يف اآليت:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية معامالت اإل

  محوروالدرجة الكلية لل رابعال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملاإلمعامل  :)IV-8(جدول 

 (sig)القيمة اإلحتمالية   معامل اإلرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
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املدقق اخلارجي مسؤول عن محاية حقوق أصحاب املصاحل من  01
  مستثمرين، مقرضني، املوردين ...إخل حسب ما ينص عليه القانون

0.588  0.000 * 
  

املدقق اخلارجي يبلغ االطراف ذات العالقة بالشركة بكل التصرفات  02
  غري القانونية اليت تتعرض هلا الشركة

0.708  0.000 * 
  

تأكد املدقق اخلارجي من ما إذا متكن أصحاب املصاحل من احلصول  03
  على تعويض يف حالة إنتهاك حقوقهم

0.709  0.000 * 
  

على املعلومات من طرف املدققحق أصحاب املصاحل من احلصول  04
  اخلارجي بصفة دورية عن أداء الشركة

0.753  0.000 * 
  

 . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي داللةاإل*

  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
اوح الدرجة الكلية للمحور ترت رتباط بني فقرات احملور الرابع و ن قيمة معامل اإلأنالحظ  )IV-8(من اجلدول رقم 

رتباط دال فاإل 0.05صغر من مستوى الداللة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة اإل ]0.753-0.588[بني 
  حصائيا.          إ

عليه هناك قوي، و  رتباطمعامل اإل )4(و )3(، )2( أما يف الفقرات، )1( رتباط متوسط يف الفقرةن معامل اإلأحيث 
قوي، سط و ظ على مصلحة األطراف املختلفة" وترتاوح بني متو عالقة تأثري موجبة بني التدقيق اخلارجي مبدأ "احلفا

  ركة.طراف اليت هلا عالقة بالشوميكن القول أن التدقيق اخلارجي يساهم يف احلفاظ على مصاحل خمتلف األ
  الشفافية في القوائم الماليةفصاح و دور المدقق الخارجي في تحقيق اإل المحور الخامس: 

الذي ، و محوروالدرجة الكلية لل خلامسا وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل )IV-9(جدول يوضح  
  ، موضحة كما يلي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية يبني معامالت اإل

  

  

  

  

  محوروالدرجة الكلية لل امساخل وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل :)IV-9(جدول 
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 (sig)القيمة اإلحتمالية  معامل اإلرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
املدقق اخلارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن كافة املسائل   01

قوق ذلك حلماية حشركة، امللكية وأسلوب احلوكمة و املتعلقة بأداء ال
  املستثمرين

0.544  0.000 * 
  

ة وموضوعيعن مدى مصداقيةن اإلفصاحاملدقق اخلارجي مسؤول ع  02
ستخدم ك األسلوب املكذلالقوائم املالية ومدى متثيلها للمركز املايل و 

  ذلك للحفاظ على ثقة مستخدميهايف إعدادها و 

0.652  0.000 * 
  

ت ئاسياسة املكافاملدقق اخلارجي يعترب املسؤول عن اإلفصاح عن  03
ة أهداف الشركة وملكية األغلبيعن املمنوحة للمديرين التنفديني و 

  حقوق التصويتو 

0.710  0.000 * 
  

احلاصلة و األخطاء اجلوهرية املتوقعةعلى املدقق اخلارجي اإلفصاح عن  04
  فعال

0.604  0.000 * 
  

ملديرين اح عن قائمة أعضاء جملس اإلدارة وكباراملدقق اخلارجي يفص  05
م و    حوافزهمومرتبا

0.775  0.000 * 
  

الشركة على املعايري على املدقق اخلارجي التأكد من مدى إعتماد  06
  غري املالية لإلفصاحاحملاسبية واملالية و 

0.540  0.000 * 
  

 . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي داللةاإل*

  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
 امس والدرجة الكلية للمحور اخلامسرتباط بني فقرات احملور اخلن قيمة معامل اإلأنالحظ  )IV-9(من اجلدول رقم 
رتباط فاإل 0.05صغر من مستوى الداللة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة اإل ]0.748-0.540[جيدة ترتاوح بني 

  حصائيا.      إدال 
معامل  )5(و )3(رقم  اإلرتباط متوسط بينما يف الفقرتني ) معامل6(، )4(، )2(، )1(حبيث يف كل من الفقرات رقم 

القوائم املالية" ية يف جي مبدأ "حتقيق اإلفصاح والشفافعليه هناك عالقة تأثري موجبة بني التدقيق اخلار اإلرتباط قوي، و 
الشفافية يف القوائم و  اخلارجي يساهم يف حتقيق اإلفصاح ميكن القول أن التدقيقالقوي، و ترتاوح بني املتوسط و و 

  املالية.
  
  
  المحور السادس: دور التدقيق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس االدارة  
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والذي  ،محوروالدرجة الكلية لل لسادسا وراحمل رتباط بني كل فقرة من فقراتمعامل اإل )IV-10(جدول يوضح 
  ، موضحة كما يلي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية يبني معامالت اإل

  محوروالدرجة الكلية لل سادسال وررتباط بني كل فقرة من فقرات احملمعامل اإل :)IV-10(جدول 

 (sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
  * 0.000  0.683 املدقق اخلارجي يقوم مبساءلة جملس اإلدارة  01

 املدقق اخلارجي يتأكد من أن جملس اإلدارة يوفر كامل املعلومات  02
أن يعمل على حتقيق مصاحل الشركة وكذلك سالمة القواعد املطبقة و 

  واملسامهني

0.538  0.000 * 
  

حيقق معاملة على املدقق اخلارجي أن يتأكد من أن جملس اإلدرة  03
  متكافئة بني خمتلف فئات املسامهني

0.733  0.000 * 
  

ني دارة يلتزم بالقواناملدقق اخلارجي يقوم بالتأكد من أن جملس اإل  04
  أن يأخذ بعني اإلعتبار إهتمامات كافة أصحاب املصاحلالسارية و 

0.644  0.000 * 
  

اإلدارة تأكد من مسؤوليات جملساملدقق اخلارجي مسؤول عن ال  05
ذلك كمثلة يف إعداد القوائم املالية وترشيح املديرين التنفذيني و املتو 

  مكافئات أعضاء جملس اإلدارة

0.480  0.000 * 
  

يفصل املدقق اخلارجي يف شفافية املعايري اليت يعتمد عليها جملس   06
  اإلدارة يف إنتقاء األعضاء غري التنفذيني.

0.785  0.000 * 
  

يعمل على مراقبة جملس اإلدارة حول متابعته قياس  املدقق اخلارجي  07
ند إجراء التعديالت عة الشركة ملبادئ حوكمة الشركات و كفاءة ممارس

  احلاجة

0.489  0.000 * 
  

  . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي داللةاإل*

  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
الدرجة الكلية للمحور رتباط بني فقرات احملور السادس و نالحظ أن قيمة معامل اإل )IV-10(من اجلدول رقم 

فاإلرتباط دال  0.05صغر من مستوى الداللة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة اإل ]0.785-0.480[ترتاوح بني 
  إحصائيا.        

معامل  )4(و )2(، )1( بينما يف الفقرات رقم ضعيف،رتباط اإلمعامل  )7(و )5(رقم   كل من الفقرةحيث يف   
 ثري موجبة بني التدقيقعليه هناك عالقة تأمعامل اإلرتباط قوي، و  )6(و) 3( يف الفقرتني رقمو رتباط متوسط، اإل
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يق اخلارجي التدقميكن القول أن وقوي، و  ضعيفترتاوح قيمته بني جملس اإلدارة" و مبدأ "مسؤوليات اخلارجي و 
  يتحقق من مسؤوليات جملس االدارة.

  ثانيا: الصدق البنائي

يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة الوصول إليها،   
  .نايبالدرجة الكلية لفقرات اإلستب ستبياناإل اورمن حم وررتباط كل حمإ ىويبني مد

، كما هي α= 50.0عند مستوي معنوية اإلستبان  اوررتباط يف مجيع حممجيع معامالت اإل )IV-11(ل يبني جدو 
  موضحة يف اجلدول التايل:

  .انيوالدرجة الكلية لإلستب انياإلستب اورمن حم حموررتباط بني درجة كل معامل اإل :)IV-11(جدول 

  (sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط سبيرمان  المحور  الرقم
  *0.000  0.378 دور التدقيق اخلارجي يف ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات  01
  *0.000  0.729 دور التدقيق اخلارجي يف حفظ حقوق مجيع املسامهني  02
  *0.000  0.516  دور التدقيق اخلارجي يف حتقيق املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني  03
  *0.000  0.556 دور التدقيق اخلارجي يف احلفاظ على مصلحة األطراف املختلفة  04
  *0.000  0.596 ملاليةالشفافية يف القوائم ادقق اخلارجي يف حتقيق االفصاح و دور امل  05
  *0.000  0.660 املدقق اخلارجي يف التحقق من مسؤوليات جملس اإلدارة  06

  . α=0.05 داللةرتباط دال إحصائياً عند مستوي اإل*

  من اإلستبيان spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
كلية الدرجة الستبيان و نالحظ أن قيمة معامل اإلرتباط بني درجة كل حمور من حماور اإل )IV-11(من اجلدول رقم 

  . 0.05عند مستوى الداللة املعنوية  ]0.729-0.378[لإلستبيان ترتاوح بني 
معامل  )6(و )5(، )4(،)3(ما بالنسبة لكل من احملور رقم أمعامل اإلرتباط ضعيف،  )1(حيث بالنسبة للمحور رقم 

ف ويرتاوح بني الضعيعليه هناك عالقة تأثري موجبة و رتباط قوي. معامل اإل) 2(احملور رقم و اإلرتباط متوسط، 
التنمية ادي و قتصمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون اإلالتدقيق اخلارجي و  بني القويواملتوسط و 

  على مستوى الشركات اجلزائرية.
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   مناقشة النتائجتفريغ اإلستبيان و  :المبحث الثالث
ذلك ، و spssحصائية املستخرجة من الربنامج االحصائي عتمدنا على الطرق اإلإستبيان بغرض حتليل نتائج اإل

جتاه ، كما مت حتديد اإلحنراف املعيارياإللطرق تتمثل يف املتوسط احلسايب و هذه التفسري النتائج املتحصل عليها، و 
ذلك ملعرفة و ية الدراسة ختبار فرضإىل إضافة ستبيان، باإلجتاه العام لكل حمور من اإلبالتايل حتديد اإلعبارات احملاور و 

فراد أجابات إواقع الدور الذي يلعبه املدقق اخلارجي يف تفعيل حوكمة الشركات يف املؤسسات اجلزائرية من خالل 
  العينة.

  ول: تفريغ االستبيانالمطلب األ

  ساليب االحصائيةول: األالفرع األ
ذلك بإستخدام األساليب البيانات، و  حتليل يف spss 19مت إستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  التالية:

معرفة ة ألفراد العينة و علومات الشخصيبغية التفريق بني فئات العينة، بناء على املالنسب المئوية: التكرارات و  -1
 مت إعتماد هذين املؤشرين يف كافة عبارات اإلستبيان. ه اإلجابات إىل إمجايل العينة، و توج

لعالقة بني املدقق ا بإعتباره أحد مقاييس النزعة املركزية، كما يعترب مؤشرا لتحديد طبيعةالمتوسط الحسابي:  -2
ا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كما اخلارجي و  كل مبدأ من املبادئ الستة حلوكمة الشركات اليت جاءت 

اه العام إستعماله ملعرفة اإلجتيستخدم كمؤشر لرتتيب اإلجابات حسب أمهيتها من وجهة أفراد العينة، كما مت 
النسبة لكل كذلك بلكل عبارة من عبارات اإلستبيان و فراد العينة من خالل حساب املتوسط احلسايب أـإلجابات 

  حمور.

نقوم بإستخدام اإلحنراف املعياري ملعرفة مدى تشتت القيم عن متوسطها احلسايب يف اإلنحراف المعياري:  -3
  به املدقق اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات يف الشركات اجلزائرية.دراسة الدور الذي يقوم 

معلمي  الختبار إملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو  هستخدامإمت  :وتني" -ختبار "مانإ -4
  يصلح ملقارنة متوسطي جمموعتني من البيانات. 
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 ختبارملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا اإل هستخدامإمت  واالس"–"كروسكال ختبارإ -5
  . متوسطات أو أكثر 3معلمي يصلح ملقارنة  الال

حادي البسيط وهو عبارة عن مقارنة متوسط حسايب األ T-testمت اإلعتماد على إختبار  : T-testختبار إ -6
 ذلك إلختبار فرضيات حماور اإلستبيان ملعرفة إذا كانت هناك عالقة ذاتت أفراد العينة مع متوسط فرضي، و إلجابا

0.05داللة احصائية أم ال عند مستوى الداللة املعنوية   ن أل "3"مت اعتماد على قيمة املتوسط الفرضي . و
  .3املقياس املستعمل ليكارت اخلماسي فمتوسط القيم هو 

  الوصفي لنتائج الدراسةالتحليل الفرع الثاني: 
ا حكذلك عرض إجابليل خصائص أفراد عينة الدراسة واملتمثلة يف املعلومات العامة، و حتسنقوم بعرض و  سب كل ا

خدام التكرارات ينة من خالل إستنقاط توافق أفراد العك ملعرفة مواقع متركز اإلجابات و ذلحمور من حماور اإلستبيان و 
  النسب املئوية .و 

  صائص الديمغرافية لمجتمع الدراسةالخ وال:أ

  يتم توزيع العينة حسب اجلدول التايل:توزيع أفراد العينة حسب الجنس:  -1

  توزيع العينة حسب اجلنس ):IV-12الجدول رقم (

 %النسبة   التكرار  البيان
  78.8 52  الذكور

  21.2 14  ناثاإل
  100 66  المجموع

  spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:
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  متثيل أفراد العينة حسب اجلنس ):IV-1(الشكل رقم 

                             

  )IV-12(من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم  المصدر:                        

أما نسبة اإلناث   ،%78.8نالحظ أن معظم أفراد العينة ذكور فكانت نسبتها  )IV-12(من خالل اجلدول رقم 
ارسة مهنة وا ممهذه النسبة قليلة مقارنة مع نسبة الذكور، يدل هذا على أن معظم اإلناث ال يفضلو  %21.2كانت 

مية باإلضافة إىل و إمنا يتوجهون إىل العمل باإلدارات العمبري احملاسيب بفتح مكاتب خاصة، و اخلحمافظ احلسابات و 
  ذلك املسؤوليات اليت تقع على عاتق من ميارس هذه املهنة.

  كان توزيع العينة كالتايل:  توزيع أفراد العينة حسب العمر: -2

  توزيع أفراد العينة حسب العمر :)IV-13(الجدول رقم 

 %النسبة   التكرار  البيان
  6.1 4  سنة 30قل من أ

  22.7 15  سنة 40لى إسنة  30من 
  42.4 28  سنة 50لى إسنة  40من 
  28.8 19  سنة50كثر من أ

  100 66  مجموع
  spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي المصدر:
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  متثيل توزيع أفراد العينة حسب العمر :)IV-2(الشكل رقم 

                                       

  )IV-13(عتماد على اجلدول رقم عداد الطالبة باإلإمن  المصدر:                                

 50سنة إىل  40وح عمرهم من من أفراد العينة يرتا %2.74نالحظ ان نسبة  )IV-13(من خالل اجلدول رقم 
هذا ما جيعل نتائج الدراسة سنة، و  50من أفراد العينة ترتاوح أعمارهم أكثر من  %28.8تليها ما نسبته سنة و 

 %6.1سنة و 40و 30أعمارهم ما بني  %22.7دقيقة ملا هلذه الفئتني من خربة، كما كانت ما نسبته واضحة و 
ذه املهن و سنة، هذا مؤشر على صرامة القوان 30قل من أأعمارهم  ة قلة املسابقات اخلاصني من أجل اإللتحاق 

ستبيان أن  اء تفريغ اإل، كما الحظنا أثنتأديبيةوجنائية و  اليت تتطلب مسؤولية جزائيةظيفة ا، كما يفسر طبيعة الو 
سنة ميكن إرجاعه إىل حداثة اإلهتمام  40و 30بني سنة و  30 ترتاوح أعمارهم بني أقل من كل األساتذة اجملامعيني

  .مبوضوع حوكمة الشركات من قبل اجلامعات اجلزائرية

م العلمية كاآليتفراد العينة حسب المستوى العلمي: أتوزيع  -3   :كان توزيع أفراد العينة مبختلف مستويا

  

  

  

  

  



 ممارسات التدقيق الخارجي على تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الجزائريةتأثير      رابعالفصل ال

274 
 

  توزيع أفراد العينة حسب املستوى العلمي ):IV-14( الجدول رقم

 %النسبة   التكرار  البيان
  43.9 29  ليسانس
  9.1 6  ماستر

  12.1 8  ماجستير
  12.1 8  دكتوراه

  22.7 15  دراسات اخرى
  100 66  المجموع

  spssحصائي من إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإل المصدر:

  متثيل أفراد العينة حسب املستوى العلمي ):IV-3الشكل رقم (

                            

  )IV-14(عتماد على اجلدول رقم من إعداد الطالبة باإل المصدر:                            

        من أفراد العينة متحصلني على شهادة ليسانس  %43.9جند ما نسبته  )IV-14(من خالل اجلدول رقم 
من أفراد العينة متحصلني على دراسات أخرى ميثلون األفراد الذين زاولوا مهنة احملاسب املعتمد مث إنتقلوا  %22.7و

لذي اعلى شهادة املاسرت وذلك حلداثة نظام التعليم و ني متحصل %9.1إختيارا إىل مزاولة مهنة حمافظ احلسابات و
متحصلني  %12.1حمافظ احلسابات على املستوى احمللي واليت مست مهنة اخلبري احملاسيب و ينعكس على التغريات 

كادميي ألهذا يدل على اجلمع هذه الفئة بني اجملال ادكتوراه واملاجستري و يف كل من ال ات ما بعد التدرجعلى شهاد
القانون اجلزائري ن ، كما ميكن القول أساتذة اجلامعينيكادميي بالنسبة لألاجلانب األبالنسبة للمدقق اخلارجي و  املهينو 
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ل شخص احملاسب املعتمد يشرط على كو  حمافظ احلساباتاملتعلق مبهن اخلبري احملاسيب و  01-10حسب القانون 
  أن يكون متحصال على شهادة ليسانس.اخلبري احملاسيب و  يريد مزاولة مهنة حمافظ احلسابات

  كان توزيع أفراد العينة إىل ثالث ختصصات كما يلي:توزيع أفراد العينة حسب التخصص:  -4

  توزيع أفراد العينة حسب التخصص ):IV-15( الجدول رقم

   %النسبة   التكرار  البيان
  1.5 1  مالية

  66.7 44  محاسبة
  31.8 21  خرآتخصص 
  100 66  المجموع

  spss عتماد على خمرجات الربنامج االحصائيعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

  متثيل أفراد العينة حسب التخصص ):IV-4( الشكل رقم

                             

  )IV-15( من اعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر:                                  

، %66.7سبتها اليت تعادل نمتحصلون على شهادة يف احملاسبة و فراد العينة أأما بالنسبة للتخصص فكان معظم 
لتخصص من قبل اطالع على كل التطورات احلاصلة يف هذا اإلاإلملام باملعلومات احملاسبية و  ىل وجوبإيرجع ذلك و 

كما حازت التخصصات ،  %1.5أما بالنسبة لتخصص مالية حتصل على ما نسبته حمافظ احلسابات، اخلبري احملاسيب و 
اسبة مثل عالقة باحمل ن هذه الفئة من أفراد العينة درسوا ختصصات هلاأيرجع ذلك إىل و  %31.8نسبة على األخرى 



 ممارسات التدقيق الخارجي على تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الجزائريةتأثير      رابعالفصل ال

276 
 

يني ميادعينة األكن أ، كما كذلك ميكن إرجاعه إىل إختالف انظمة التعليم العايل نظرا لقدم الشهادةالتدقيق، و 
ا   .موضوع الدراسة ختصصوا يف حوكمة الشركات أو ختصص له عالقة 

  : حتصلنا على التكرارات التالية:حسب الوظيفة توزيع أفراد العينة -5

  توزيع افراد العينة حسب الوظيفة ):IV-16( الجدول رقم

  %النسبة   التكرار  البيان
 51.5 34  محافظ الحسابات

 39.4 26  المحاسبيالخبير 

 9.1 06  أستاذ جامعي

 100 66  المجموع

  spss : من اعداد الطالبة باإلعتماد على الربنامج االحصائيالمصدر

  متثيل أفراد العينة حسب الوظيفة ):IV-5( الشكل رقم

  

    )IV-16( من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم المصدر:                                    

هم خرباء  %39.4من أفراد العينة يزاولوا مهنة حمافظ احلسابات و %51.5 جند أن )IV-16( من اجلدول رقم
أفراد العينة من  %90.9عليه خبري حماسيب هو حمافظ احلسابات والعكس غري صحيح، و حماسبني، مع العلم أن كل 

الشركات  ملعرفة مدى اإللتزام بتطبيق مبادئ حوكمةهم حمافظي احلسابات.حيث قمنا بإختيار هذه العينة املهنية 
رباء احملاسبني، كما اخلاعلية  من قبل حمافظي احلسابات و ذو ف زائرية حبيث يكون تطبيقهاعلى مسوى الشركات اجل
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ما ما نسبته أ اخلرباء احملاسبني.املسامهة) هم حمافظي احلسابات و  أن يف اجلزائر مدققي حسابات الشركات (شركات
جي ختيار هذه الفئة ملعرفة رؤى هذه الفئة حول دور املدقق اخلار إيعود و ساتذة جامعيني أفراد العينة هم أمن  9.1%

مست البيئة ات اليت التطور  حوكمة الشركات نظرا للتغريات و يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات يف ظل حتمية تبين
  خلفت أثر على البيئة الوطنية.قتصادية الدولية و اإل

  كان توزيع العينة كالتايل:  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية: -6

  نيةهتوزيع أفراد العينة حسب اخلربة امل ):IV-17( الجدول رقم

 %النسبة   التكرار  البيان
  9.1 6  سنوات 5أقل من 

  22.7 15  سنوات10سنوات إلى  5من 
  31.8 21  سنة 15سنوات إلى  10من 

  36.4 24  سنة 15أكثر من 
  100 66  المجموع

  spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي المصدر:

  متثيل أفراد العينة حسب اخلربة املهنية ):IV-6( الشكل رقم

                               

  )IV-17( من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم المصدر:                     

م منأنالحظ أن معظم ) IV-17( من خالل اجلدول رقم  أكثرسنة  و  15 سنوات إىل 10 فراد العينة ترتاوح خرب

سنوات  10 سنوات إىل 5 تليها الفئة منذا يتوافق مع سن أفراد العينة، و هو  %68.2 سنة أي ما نسبته 15 من
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 الفئتني األخريتني معظمهم أساتذة جامعيني.هاتني ، %9.1 سنوات 5 متثل الفئة اليت أقل منو ، %22.7 بنسبة

  .اجلزائرية الشركاتيف وكمة احلأكثر دراية بواقع جمال تفعيل في على اإلستبيان نوع من الدقة و هذا ما يضو 

  التحليل الوصفي لمحاور االستبيان ثانيا:

  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات ول:المحور األ

  التحليل الوصفي للمحور األول: )IV-18(الجدول رقم 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
  بشدة

  المجموع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت
املدقق اخلارجي يعمل على  01

الشفافية إضفاء نوع من 
الوضوح يف مجيع األعمال و 

ا الشركة   اليت تقوم 

27 40.9 36 54.5 0 0  3  4.5 0  0  66 100 

تقرير املدققيتضمن   02
ها ح فياخلارجي فقرة يوض

مدى إلتزام الشركة مببادئ 
  حوكمة الشركات

14 21.2 42 63.6 5 7.6 5  7.6 0  0  66 100 

رجي علىيعمل املدقق اخلا  03
تنفيذ القانون بالسلطة 

النزاهة بأسلوب مهين و 
  طريقة موضوعيةو 

29 43.9 37 56.1 0 0  0  0  0  0  66 100 

يتأكد املدقق اخلارجي من  04
وزيع املسؤوليات بني ت

ضاء جملس أعاملسامهني و 
املديرين حسب اإلدارة و 
لك ذوالتشريعات و  القوانني

من أجل ضمان حتقيق 
  األطراف اخلارجية مصاحل

12 18.2 47 71.2 4 6.1 2  3  1  1.5 66 100 

  من اإلستبيان spss حصائيمن إعداد الطالبة باإلعتمادا على خمرجات الربنامج اإل المصدر:
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موافق بشدة على فردا بني موافق و  23و 34فراد العينة بتوزيعهم بني أمن  %95.5 يوافق ما نسبته :)1(العبارة رقم 
ا الشالوضوح على األعمال اليت ارجي يعمل على إضفاء الشفافية و أن املدقق اخل الرتتيب من ن ذلك ألو  ركةتقوم 

املالية مبا يتوافق مع القوانني و التقارير امهامه املصداقة على القوائم و  أفراد غري  3يف حني  ،التنظيمات املعمول 
  .مور تسيري الشركةأذلك الن ملدقق اخلارجي ال يتدخل يف و  %4.5أي ما يعادل على هذه اإلجابة موافقني 

يوافقون على املدقق اخلارجي أن خيصص فقرة  %63.6فرد من أفراد العينة أي ما نسبته  42 كان  :)2(العبارة رقم 
يؤيدون  %21.2أفراد أي ما يعادل  14يف تقريره يوضح فيها مدى إلتزام الشركة مببادئ حوكمة الشركات، يف حني 

تعود هذه  %15.2 جمتمعة تهانسبي ما أ هلذه العبارة ونايدحي فرادأ 5أفراد يعارضون و 5هذه الفقرة بشدة. بعكس 
قرة توضح مدى بتخصيص ف القانون اجلزائري ال جيرب املدقق اخلارجي يف نظرهم نكادمييني ألىل فئة األإجابة اإل

  .إعتماد الشركة على مبادئ حوكمة الشركات

أي ما يعادل  29و 37مؤيدين بشدة بتكرار رة كل أفراد العينة بني مؤيدين و بالنسبة هلذه العبا: )3(العبارة رقم 
ذلك و  ذ القانون حسب السلطة املخولة لهعلى التوايل، على املدقق اخلارجي يعمل على تنفي %43.9و 56.1%

  طريقة موضوعية.بنزاهة وموضوعية بإعتماد أسلوب مهين و 

 %18.2أفراد يوافقون بشدة ما يعادل  12و %71.2فرد من أفراد العينة ما يعادل  47يوافق  :)4(العبارة رقم 
ذيني املديرين التنفو ارة جملس اإلدن أن املسؤوليات بني املسامهني و على املدقق اخلارجي أثناء القيام بعمله عليه التاكد م

ا و تتوزع حسب القوانني   4ذلك من أجل ضمان حتقيق مصاحل األطراف اخلارجية، يف حني والتشريعات املعمول 
يب أي ما يعادل نسبة كل منها على الرتت غري موافق بشدةبني غري موافق و  أفراد 3 ، بينما%6.1بنسبة ايدين أفراد حم

  . %1.5و 3%

  

  

  

  

  دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمينالمحور الثاني: 
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  التحليل الوصفي للمحور الثاين: )IV-19(الجدول رقم 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
  بشدة

  مجموع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
لاملدقق اخلارجي يعم 01

على تأمني أساليب 
 حتويلتسجيل ونقل و 

  ملكية األسهم

31 47 28 42.4 3 4.5 4  6.1  0  0  66 100 

حق كل مساهم يف 02
 لوماتعلى املعاحلصول 

اخلاصة يف الوقت 
 بصفة منتظمةاملناسب و 
 املدقق اخلارجي من طرف

14 21.2 32 48.5 5 7.6 15 22.7 0  0  66 100 

تأكد املدقق اخلارجي من 03
املسامهني إستعمال 

 حلقهم يف التصويت
املشاركة يف إجتماع و 

  اجلمعية العامة

34 51.5 28 42.4 1 1.5 3  4.5  0  0  66 100 

التأكد من ممارسة 04
يف  املسامهني حلقهم

إنتخاب أعضاء جملس 
كذلك يف اإلدارة و 

احلصول على حصصهم 
  من أرباح الشركة

35 53 27 41 1 1.5 3  4.5  0  0  66 100 

عمل املدقق اخلارجي 05
على توصيل املعلومات 
الكافية إلختاذ القرارات 
املتعلقة بالتغريات 

ركة  األساسية يف الش
كتعديل يف النظام 

واد تأسيس مساسي أو األ

29 44 32 48.5 0 0  3  4.5  2  3  60 100 
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أوالشركة أو زيادة
  ختفيض رأمسال الشركة

على املدقق اخلارجي 06
احلفاظ على حقوق 

  صغار املسامهني

15 22.7 43 65.2 5 7.6 3  4.5  0  0  66 100 

املدققني اخلارجيني قابلني 07
للمساءلة من قبل 

  املسامهني

17 25.8 40 60.5 4 6.1 4  6.1  1  1.5 66 100 

  من اإلستبيان spss حصائيمن إعداد الطالبة  باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإل المصدر:

م بإباملوافقني  بني فراد العينة أراء آنالحظ تقارب  :)1(العبارة رقم  لعمل على ا املدقق اخلارجين أختالف شد
  %47ني بشدة املوافقكل من املوافقني و حيث بلغت نسبة  حتويل ملكية األسهم، تأمني أساليب تسجيل ونقل و 

م ليس على دراية ذلك الو  فراد العينةأمن  %4.5على الرتتيب، كما نالحظ نسبة احملايدين بلغت  %42.4و
عالقة بني عمل ال يرون هناك  %6.1، يف حني نسبة غري املوافقني حتويل ملكية األسهمبطريقة تسجيل ونقل و 

  .سهمملكية األجراءات إاملدقق اخلارجي و 

فرد يوافق بشدة ما يعادل نسبة كل منهما على  14فرد من أفراد العينة و 32يوافق ما عدده  :)2(العبارة رقم 
ة منتظمة صفباصة بالشركة يف الوقت املناسب و املدقق اخلارجي توفري املعلومات اخل على %21.2و %48.5الرتتيب 

غري موافقني على أن املدقق اخلارجي من مسؤوليته  %22.7د من أفراد العينة ما نسبته فر  15 لكل مساهم، كما أن
من أفراد  %7.6بصفة منتظمة بإعتباره حق من حقوقهم، يف حني ات للمسامهني يف الوقت املناسب و توفري املعلوم

  العينة حيايدون خبصوص هذه العبارة.

من أفراد  %93.9فرد موافق أي ما يعادل  28فرد موافق بشدة و 34أفراد العينة يتوزعون بني  :)3(العبارة رقم 
ملشاركة يف اال املسامهني حلقهم يف التصويت و العينة يؤيدون على أن املدقق اخلارجي من مهامه التأكد من إستعم

  .حمايدين %1.5و %4.5مبا يعادل  فراد العينة يعارضون هذا الفرضأمن  2إجتماعات اجلمعية العامة. على غري أن 

اإلدارة  املسامهني إنتخاب جملسموافقني بشدة على أن من حق معظم أفراد العينة بني موافقني و  :)4(العبارة رقم 
من  %4.5، يف حني %94فكانت نسبة هذه الفئة  ،كذلك يف احلصول على حصصهم من األرباح املوزعة للشركةو 
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صول على األرباح احلسامهني يف إنتخاب جملس اإلدارة و حقوق املعلى  غري موافقجابة باإلأفراد العينة مييلون إىل 
  .حمايدينمن أفراد العينة  %1.5بالرغم من أن أي يساهم يف رأس مال الشركة يكون هدفه احلصول على أرباح، بينما 

ت املوافقني بشدة على املدقق اخلارجي توصيل املعلومااملوافقني و  تكرارات كل منظ تساوي حنال :)5(العبارة رقم 
شركة أو ختفيضه ة يف رأس مال الو زيادأالكافية فيما يتعلق بالقرارات املتخذة بشأن تعديل النظام األساسي للشركة 

غري وافقني و املغري  كل منأن   كما،  %92.5كانت نسبتهما جمتمعة حالة تعديل مواد تأسيس الشركة و  كذلك يفو 
  .%3و %4.5على الرتتيب كل منها   كانت نسبتةبة  جاعلى هذه اإلوافقني بشدة ملا

       ملسامهني اصغار فراد العينة موافقني حول عمل املدقق اخلارجي على احلفاظ على حقوق أمعظم  :)6(العبارة رقم 
 دور الذي يلعبه املدقق اخلارجيعلى  من أفراد العينة موافقني بشدة %22.7ما يعادل ، و %65.2ميثلون ما نسبته و 

م حمايدين  %7.6، يف حني املسامهنيصغار يف احلفاظ على حقوق  على هذا  معارضني %4.5و مل يقدموا إجابا
حاز احلفاظ على حقوق مجيع املسامهني مبا فيها صغار املسامهني ال يناملدقق اخلارجي  علىهذه الفئة ترى  اإلجابة

  . يف الشركةإىل املسامهني حسب حصصهم 

كثر من نصف أ املدققني اخلارجيني قابلني للمساءلة من قبل املسامهني، وافقوا على هذه العبارة :)7(العبارة رقم 
يف   %6.1غري أن ، %25.8ما يعادل على هذه العبارة وافقوا بشدة و  %60.5 ي ما نسبتهأ 40بتكرار  فراد العينةأ

م ترمبا تعود هذه اإلجابة إىل أن املدقق اخلارجي ي غري موافقني بشدة %1.5غري موافقني ومن فئة  احملايدين و  كل
من قبل  ةنه مساءلأعليه يعتربون تتشكل على مستوى جملس اإلدارة و  هذه األخريةتعيينه من قبل جلنة التدقيق و 

  . دارةجملس اإل

  

  

  

  جميع المساهميندور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين المحور الثالث: 

  التحليل الوصفي للمحور الثالث :)IV-20( الجدول رقم
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غير موافق  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
 بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
على املدقق اخلارجي التأكد 01

أن تداول األسهم يتسم من 
  الشفافية باإلفصاح و 

15 22.7 42 63.6 6 9.1 3 4.5 0 0 66 100 

على املدقق اخلارجي أن 02
يطلب من جملس اإلدارة 

 التنفذيني اإلفصاحاملدراء أو 
اصة عن املصاحل اخل

باملسامهني قد تتصل 
أو مبسائل بعمليات        

  متس الشركة

17 25.8 45 68.2 3 4.5 1 1.5 0 0 60 100 

يملدقق اخلارجينبغي على ا 03
أن يكفل العمليات 

اإلجراءات املتصلة و 
باإلجتماعات العامة 
للمسامهني املعاملة املتكافئة 

  للمسامهني كافة

16 25 42 63.6 6 9.1 2 3 0 0 60 100 

ينبغي على املدقق اخلارجي 04
التأكد من أن يكون 
للمسامهني داخل كل فئة 
نفس حقوق التصويت سواء  

بنفسه  كان صاحب السهم
ا أن يتمكنو أو مفوض عنه، و 

احلصول على املعلومات من 
اخلاصة بذلك قبل شراء 

  األسهم

16 24.2 44 66.7 5 7.6 1 1.5 0 0 60 100 

  من اإلستبيان spss حصائيعتماد على خمرجات الربنامج اإلعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:
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داول األسهم يتسم من أفراد العينة على املدقق اخلارجي التأكد من ما إذا كان ت %63.6يوافق  :)1(العبارة رقم 
حول هذه حمايد % 9.1بشدة على هذه العبارة، ومن أفراد العينة يوافقون و  %22.7الشفافية، يف حني و  باإلفصاح
  .وذلك لضعف السوق املايل (البورصة) يف اجلزائر رافض هذه العبارة غري موافق %4.5العبارة و

و أ     ن يطلب من جملس اإلدارة أمن أفراد العينة على املدقق اخلارجي  %68.2يوافق ما نسبته  :)2(العبارة رقم 
 املدراء التنفذيني اإلفصاح عن املصاحل اخلاصة باملسامهني اليت تتصل بالعمليات أو مسائل متس الشركة، كما أيدهم

  رافض واحد.و  ينحمايدفراد أ 3، يف حني الباقي بني %25.8بشدة على هذه اإلجابة ما نسبته 

لة اإلجراءات املتصكفالة املدقق اخلارجي للعمليات و من أفراد العينة يوافقون على   %63.6 :)3(العبارة رقم 
من أفراد العينة، فرد  42باإلجتماعات العامة للمسامهني املعاملة املتكافئة جلميع فئات املسامهني متثل هذه النسبة 

 %3، يف حني حمايد هلذه اإلجابة %9.1و 16ي ما تكراره أمن أفراد العينة  %24.2بينما يوافقهم بشدة ما نسبته 
  .املنظم إلجتماعات اجلمعية العامة عتبارهم أن جملس اإلدارة هوإلرجع اجابتهم رافضني هلذه االجابة رمبا 

موافق بشدة حول تأكد املدقق بني موافق و  فراد العينةأمن  %90.9املقدرين بـــــــ معظم أفراد العينة و  :)4(العبارة رقم 
وض صاحب السهم بنفسه أو مف اخلارجي من أن يكون للمسامهني داخل كل فئة نفس حقوق التصويت سواء كان

فراد العينة أمن  %7.6ما يعادل نسبة ذه املعلومات قبل شراء األسهم، و أن يتمكنوا من احلصول على هعنه و 
رافضني  %1.5وميكن إرجاعه إىل عدم دراية فئة األساتذة اجلامعيني بتفاصيل مهنة التدقيق و  حمايدين هلذه العبارة

  .هلذه اإلجابة
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  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة األطراف المختلفةالمحور الرابع: 

  التحليل الوصفي للمحور الرابع :)IV-21( الجدول رقم

غير موافق  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
  بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
ؤولاملدقق اخلارجي مس 01

 عن محاية حقوق
أصحاب املصاحل من 
مستثمرين، مقرضني، 

...إخل حسب ما املوردين
  ينص عليه القانون

19 28.8 43 65.2 1 1.5 3 4.5 0 0 66 100 

املدقق اخلارجي يبلغ 02
ات العالقة طراف ذاأل

بالشركة بكل التصرفات 
ض غري القانونية اليت تتعر 

  هلا الشركة

22 33.3 38 57.6 2 3 4 6.1 0 0 66 100 

تأكد املدقق اخلارجي 03
من ما إذا متكن 
أصحاب املصاحل من 
احلصول على تعويض يف 

  حالة إنتهاك حقوقهم

10 15.2 35 53 11 16.6 10 15.2 0 0 66 100 

حق أصحاب املصاحل 04
من احلصول على 
املعلومات من طرف 
املدقق اخلارجي بصفة 

  دورية عن أداء الشركة

21 31.8 37 56 4 6.1 4 6.1 0 0 66 100 

  من اإلستبيان spss حصائيعتماد على خمرجات الربنامج اإلعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

احل صحاب املصأفراد العينة على مسؤولية املدقق اخلارجي يف محاية حقوق أمن  %65.2يوافق  :)1(العبارة رقم 
يوافق بشدة على  %28.8ذلك حسب ما ينص عليه القانون، يف حني ثمرين، مقرضني، املوردين...إخل، و من مست
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قد غري موافقني  %4.5 ما ترتاوح نسبته ، بينماأن من مسؤوليات املدقق اخلارجي محاية حقوق اصحاب املصاحل
 %1.5قط، وفحول عدالة القوائم املالية ي أبداء الر إ امن خالهليتم داة رقابية أيربرون رأيهم بكون التدقيق اخلارجي 

  .حمايدين من أفراد العينة 

كة بكل طراف ذات العالقة بالشر فراد العينة يوافقون على املدقق اخلارجي تبليغ األأمن  %57.6 :)2(العبارة رقم 
فرد  22أي بتكرار يوافقون بشدة على هذا الفرض  %33.3منهم . و 38بتكرار  التصرفات القانونية اليت تتعرض هلا

 ن ليس كل من هلمأميكن إرجاع ذلك حسب رأيهم بو غري موافقني من أفراد العينة  %6.1بينما من أفراد العينة، 
  .إمتنعوا عن اإلجابة حمايدينمنهم  %3يف حني بليغهم بالتصرفات غري القانونية تعالقة بالشركة على املدقق اخلارجي 

صحاب املصاحل من أذا متكن إكد من ما أعلى املدقق اخلارجي التفراد العينة أمن  %53يوافق  :)3(العبارة رقم 
 و املتمثلة يف املوافقني غرياحلصول على تعويض يف حالة إنتهاك حقوقهم، يف حني تساوي نسبيت كل من املوافقني و 

ن من صالحيات املدقق اخلارجي التأكد من التعويضات أعلى  حمايدين %16.6املمثل بنسبة والباقي  15.2%
  .نتهاك حقوقهمإاملمنوحة ألصحاب املصاحل يف حالة 

حول حق أصحاب املصاحل من احلصول على املعلومات  37أي بتكرار من أفراد العينة  %56يوافق  :)4(العبارة رقم 
 %6.1يف حني  ، موافقني بشدة على هذه اإلجابة %31.8بصفة دورية عن أداء الشركة من طرف املدقق اخلارجي و

  .على هذه اإلجابة غري موافقني %6.1ومل يقدموا إجابتهم حمايدين 

  دور المدقق الخارجي في تحقيق اإلفصاح والشفافية في القوائم الماليةالمحور الخامس: 

  التحليل الوصفي للمحور اخلامس :)IV-22( الجدول رقم

غير موافق  غير موافق محايد موافق بشدةموافق   العبارة الرقم
 بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
املدقق اخلارجي مسؤول عن 01

مدى إفصاح الشركة عن  
كافة املسائل املتعلقة بأداء 

ية وأسلوب الشركة، امللك
ذلك حلماية احلوكمة و 

  حقوق املستثمرين

22 33.3 42 63.6 1 1.5 1  1.5 0  0  66 100 
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دقق اخلارجي مسؤول عنامل 02
عن مدى اإلفصاح 

م عية القوائموضو مصداقية  و 
ز ومدى متثيلها للمرك املالية

ذلك األسلوب كاملايل و 
املستخدم يف إعدادها 

ذلك للحفاظ على ثقة و 
  مستخدميها

46 69.7 18 27.3 1 1.5 1  1.5 0  0  66 100 

املدقق اخلارجي يعترب 03
صاح عن املسؤول عن اإلف

سياسة املكافئات املمنوحة 
للمديرين التنفديني وعن 
أهداف الشركة وملكية 

  حقوق التصويتاألغلبية و 

25 37.9 32 48.5 5 7.6 3  4.5 1  1.5 66 100 

على املدقق اخلارجي 04
األخطاء ح عن اإلفصا 

اصلة احلو  اجلوهرية املتوقعة
  فعال

29 43.5 36 54.5 1 1.5 0  0  0  0  66 100 

نعاملدقق اخلارجي يفصح 05
 قائمة أعضاء جملس اإلدارة

م مرتبااملديرين و كبار و 
  حوافزهمو 

27 40.9 32 48.5 3 4.5 3  4.5 1  1.5 66 100 

على املدقق اخلارجي التأكد 06
الشركة من مدى إعتماد 

ية على املعايري احملاسبية واملال
  غري املالية لإلفصاحو 

27 40.9 39 59.1 0 0 0 0 0 0 66 100 

  من اإلستبيان spss عتماد على خمرجات الربنامج االحصائيعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

ي جمموع أ %33.3موافق بشدة بنسبة و  %63.6ذلك بنسبة أفراد العينة بني موافق و معظم  :)1(العبارة رقم 
شركة، لكافة املسائل املتعلقة بأداء ان املدقق اخلارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن  أيعتربون ، 64تكرارمها 

  . هلذا الفرضرافضني و حمايدين بني  %3ما يعادل امللكية، أسلوب احلوكمة وذلك حلماية حقوق املستثمرين، و 
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اإلفصاح  بشدة على أن املدقق اخلارجي مسؤول عن ونموافق 46بتكرار فراد العينة أمن  %69.7 :)2(العبارة رقم 
ن األسلوب ع كذلك اإلفصاحمتثيلها للمركز املايل للشركة و  مدىالقوائم املالية و موضوعية و  عن مدى مصداقية

 ذلك للحفاظ على ثقة املستخدمني، كما أن باقي أفراد العينة يوافقون على هذه الفقرةو  املستخدم يف إعدادها
  .بني حمايدين و غري موافقني %3 بإستثناء، %27.3املمثلون بنسبة و 

ؤول عن اإلفصاح عن سياسة من أفراد العينة يوافقون على أن املدقق اخلارجي مس %48.5 :)3(العبارة رقم 
ا مت املمنوحة للمديرين التنفذيني وعن أهداف الشركة وكذلك بالنسبة ملكية األغلبية وحقوق التصويت، و املكافآ
 %4.5حمايدين و %7.6يوافقون بشدة على هذه السؤولية اليت يتحمل املدقق اخلارجي، يف حني  %37.9نسبته 

ىل عدم إلك رجاع ذإميكن كادمييني و جابات األإهذه النسب الثالثة متثل غري موافقني بشدة و  %1.5و غري موافقني
  .طالع على مسؤوليات املدقق اخلارجياإل

ن األخطاء ع موافق بشدة عن مسؤولية املدقق اخلارجي يف اإلفصاحالعينة بني موافق و فراد أ معظم :)4(العبارة رقم 
 نسبته بينما ما، %43.9و  %54.5حيث ترتاوح نسبة كل منها على الرتتيب  احلاصلة فعالاجلوهرية املتوقعة و 

  .أي ما يعادل فرد واحد غري موافق 1.5%

 ةبشدة على إفصاح املدقق اخلارجي عن قائمة أعضاء جملس اإلدار موافقني بني موافقني و  %89.4 :)5(العبارة رقم 
م ،وكبار املديرين و  غري  %1.5و موافقنيغري  %4.5ما نسبته و  من أفراد العينة حمايدين، %4.5أن  غري مرتبا
  .على هذه العبارةموافقني بشدة 

موافق بشدة على تأكد املدقق اخلارجي من مدى إعتماد الشركة على كل أفراد العينة بني موافق و   :)6(العبارة رقم 
  .%40.9و %59.1حيث ترتاوح نسبة كل منها على الرتتيب  غري املالية لإلفصاحاحملاسبية واملالية و املعايري 

  

  

  المحور السادس: دور التدقيق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس اإلدارة

  التحليل الوصفي للمحور السادس :)IV-23( الجدول رقم
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غير موافق  غير موافق  محايد موافق موافق بشدة  العبارة الرقم
 بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
املدقق اخلارجي يقوم 01

  مبساءلة جملس اإلدارة
17 25.8 35 53 7 10.6 4  6.1 3  4.5 66 100 

املدقق اخلارجي يتأكد من 02
يوفر  س اإلدارة أن جمل

كامل املعلومات وكذلك 
سالمة القواعد املطبقة 

ى حتقيق أن يعمل علو 
 املسامهنيمصاحل الشركة و 

16 24.2 48 72.7 1 1.5  0  0  1  1.5 66 100 

على املدقق اخلارجي أن 03
يتأكد من أن جملس 
اإلدرة حيقق معاملة 

 متكافئة بني خمتلف فئات
  املسامهني

27 40.9 33 50 5 7.6  1  1.5 0  0  66 100 

املدقق اخلارجي يقوم 04
بالتأكد من أن جملس 

دارة يلتزم بالقوانني اإل
أن يأخذ بعني السارية و 

اإلعتبار إهتمامات كافة 
  أصحاب املصاحل

20 33.3 43 65.2 0 0  2  3  1  1.5 66 100 

املدقق اخلارجي مسؤول 05
تأكد من عن ال

مسؤوليات جملس اإلدارة 
 املتمثلة يف إعداد القوائمو 

 ترشيح املديرينية و املال
التنفذيني وكذلك 

ت أعضاء جملس مكافآ
  اإلدارة

18 27 42 63.6 1 1.5  5  7.6 0  0  66 100 

يفصل املدقق اخلارجي يف 06
مد شفافية املعايري اليت يعت

عليها جملس اإلدارة يف 

18 27.3 38 57.6 6 9.1  3  4.5 1  1.5 66 100 
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إنتقاء األعضاء غري
  التنفذيني.

املدقق اخلارجي يعمل 07
على مراقبة جملس اإلدارة 
حول متابعته قياس كفاءة 

ممارسة الشركة ملبادئ 
حوكمة الشركات و إجراء 
  التعديالت عند احلاجة

16 24.2 44 66.7 3 4.5  2  3  1  1.5 66 100 

  من االستبيان spss حصائيعتماد على خمرجات الربنامج اإلمن اعداد الطالبة باإل المصدر:

شدة يوافقهم بإلدارة من قبل املدقق اخلارجي، و من أفراد العينة على مساءلة جملس ا %53يوافق  :)1(العبارة رقم 
و %6.1 رتتيبعلى الغري املوافقني بشدة كل من غري املوافقني و   يف حني نسبة ،حمايدين %10.6ن أ، غري 30%
إجابتهم كيف ميكن للمدقق اخلارجي أن يقوم مبساءلة ساتذة جامعيني يربرون أمعظمهم  من أفراد العينة 4.5%
 .خري هو الذي يعينههذا األدارة و لس اإلجم

س االدارة يوافقون على تأكد املدقق اخلارجي من أن جملفرد  48 بتكرارمن أفراد العينة  %72.7 :)2(العبارة رقم 
ا نسبته محتقيق مصاحل الشركة واملسامهني، و ن يعمل على أيوفر كامل املعلومات وكذلك سالمة القواعد املطبقة و 

  غري موافقني بشدة. %1.5حمايدين ومن أفراد العينة  %1.5موافقني بشدة على هذا الرأي، يف حني  24.2%

 موافق بشدة على عمل جملس اإلدارة لعينة الذين يتوزعون بني موافق و فراد اأمن %90.9يرى  :)3(العبارة رقم 
             %50حيث ترتاوح نسبة كل منهما على الرتتيب  املتكافئة بني خمتلف فئات املسامهنيتحقيق املعاملة ب
  .رافض هلا %1.5و  حمايدين هلذه العبارة %7.6، يف حني %40.9و

لس يوافقون على تأكد املدقق اخلارجي من إلتزام جمفراد العينة أمن  43أي ما يعادل  %65.2 :)4(العبارة رقم 
 %30.3ته يؤيدهم بشدة ما نسبفة أصحاب املصاحل، و يأخذ بعني االعتبار إهتمامات كابالقوانني السارية و اإلدارة 
غري موافقني و    غري موافقنيبني الباقي و دارة بالقوانني من قبل املدقق اخلارجي لتزام جملس اإلإكد من مدى أعلى الت
  .بشدة
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لس ت جممن أفراد العينة على مسؤولية املدقق اخلارجي يف التأكد من مسؤوليا %63.6يوافق  :)5(العبارة رقم 
يوافقهم اإلدارة، و  ك مكافئات أعضاء جملسكذلمثلة يف إعداد القوائم املالية وترشيح املديرين التنفذيني و املتاإلدارة و 
  .جابتهمإمل يعطوا  ايدينحم %1.5وهلذه اإلجابة غري موافقني  %7.6من أفراد الدراسة، يف حني  %27.3بشدة 

من أفراد الدراسة على أن املدقق اخلارجي يفصل يف شفافية املعايري املعتمدة يف  %57.6يوافق  :)6(العبارة رقم 
يف حني فراد العينة، أمن  %27.3يؤيدهم بشدة ما نسبته لتنفذيني من قبل جملس اإلدارة، و إنتقاء األعضاء غري ا

ري إلنتقاء املوظفني، ماء معايإعت ية عملية توظيف يتمأن يف أفئة األكادمييني رغم هم حمايدين و من أفراد العينة  9.1%
  غري موافق بشدة.غري موافق و  فراد العينة بنيأباقي و 

من أفراد العينة على عمل املدقق اخلارجي على مراقبة جملس اإلدارة حول متابعته  %66.7يوافق  :)7(العبارة رقم 
يوافقون بشدة على  %24.2إجراء التعديالت عند احلاجة، وة الشركة ملبادئ حوكمة الشركات و قياس كفاءة ممارس

غري موافق  %1.5ما نسبته و  حمايدين من أفراد العينة %4.5كذلك غري موافقني و  %3هذه اإلجابة، يف حني 
  .بشدة

  

  

  

  

  

  

  

  : تحليل نتائج الدراسةالمطلب الثاني
  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات ول:المحور األ

  نتائج اإلستبيان املتعلقة باحملور األول: )IV-24(الجدول رقم 
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  اإلتجاه العام للعينة  المؤشرات اإلحصائية  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

املدقق اخلارجي يعمل على إضفاء نوع من الشفافية والوضوح يف مجيع 01
ا الشركة   األعمال اليت تقوم 

  موافق بشدة  0.70  4.32

يتضمن  تقرير املدقق اخلارجي فقرة يوضح فيها مدى إلتزام الشركة 02
  مببادئ حوكمة الشركات

  موافق  0.77  3.98

ة بأسلوبالنزاهيعمل املدقق اخلارجي على تنفيذ القانون بالسلطة و  03
  طريقة موضوعيةمهين و 

  موافق بشدة  0.50  4.44

يتأكد املدقق اخلارجي من توزيع املسؤوليات بني املسامهني و أعضاء 04
أجل  ذلك مندارة و املديرين حسب القوانني والتشريعات و جملس اإل

  األطراف اخلارجيةضمان حتقيق مصاحل 

  موافق  0.71  4.01

  بشدة موافق  0.46  4.20  اإلنحراف المعياري الكلي لفقرات المحور األولالمتوسط الحسابي و 
  spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي المصدر:

تظهر إجتاهات العينة إجيابية حول مجيع فقرات احملور األول املتعلق بضمان أساس  )IV-24(من خالل اجلدول رقم 
ة من هذه القيمة تدخل ضمن الفئة اخلامسو  4.20طار فعال حلوكمة الشركات، بلغ املتوسط احلسايب الكلي إل

بني  كانت قيمته يف الفقرات ترتواحو ، بشدة اليت تعرب عن اإلجابة موافقو   [5-4.20[مقياس ليكارت اخلماسي  
ملعيار هلذا كانت قيمة اإلحنراف اة مع واقع املؤسسات اجلزائرية، و هذا يدل على توافق آراء العينو  4.44ىل إ 3.98

  . 0.44الكلي لفقرات هذا احملور 

  مجيعالوضوح يفالشفافية و قرة  املتعلقة بإضفاء يف هذه الف 4.32كانت قيمة املتوسط احلسايب   :)1(العبارة رقم 
ا الشركة و  املؤسسات بتحديد  إلتزامنفسر هذا بعينة حنو اإلجابة مبوافق بشدة، و إجتاه أفراد الاألعمال اليت تقوم 

باملقابل كان و  جلية أي الشرح الوايف هلاليات الناجتة بكل وضوح و املسؤو كذلك الصالحيات و احلقوق والواجبات و 
  . وهذا نظرا إلختالف شدة املوافقة  0.70اإلحنراف املعياري 

 0.77قابل قيمة اإلحنراف املعياري باملو  3.98أما بالنسبة هلذه العبارة نتج متوسط حسايب بقيمة  :)2(العبارة رقم 
يفسر ، و جابة مبوافقجتاه العينة حنو اإلإموافق بشدة لكن بالعموم كان أفراد العينة بني موافق و ذلك نظرا لتشتت و 

م على ما نص عليئر بإصدار ميثاق احلكم الراشد، و العينة ذلك مببادرة اجلزاأفراد  ه القانون كذلك إعتمدوا يف إجابا
على املدقق اخلارجي أن يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة  3الفقرة  23يف مادته  10-01
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ؤرخ أو املسري، باإلضافة إىل اإلعتماد على القرار امل جملس املديرينادق عليها من قبل جملس اإلدارة و الداخلية املص
  الذي حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات من بينها التقرير عن إجراءات الرقابة الداخلية. 2013جوان  24يف 

لى قيمة بني عبارت هذا احملور، هي أعو  4.44كما حققت هذه العبارة متوسط حسايب قيمته   :)3(العبارة رقم 
اهها يت كان إجتالل على تقارب بني إجابات العينة و هذه القيمة تدو  0.50كانت قيمة التشتت يف آراء أفراد العينة و 

ك بكل شفافية انون وذلهذا يفسر قيام املدقق اخلارجي مبهامه حسب السلطة اليت منحها هلم القحنو موافق بشدة و 
  شركة. افق مع مصاحل خمتلف األطراف اليت هلا عالقة بالوفق أسلوب منظم معتمد على خطوات منهجية تتو ونزاهة و 

باملقابل بلغت ، و 4.01حققت أقل قيمة بني عبارات هذا احملور فكانت قيمة املتوسط احلسايب  ):4العبارة رقم (
ات زت اإلجابموافق بشدة، ومع هذا تركاآلراء بني موافق و وهذا يدل على تضارب  0.71قيمة تشتت أفراد العينة 

هذا نظرا ألن املسامهني لديهم حقوق يف املؤسسة بينما كل من أعضاء جملس اإلدارة واملديرين و  إجابة موافق على
  املسامهني. لديهم مسؤوليات إجتاه الشركة و التنفذيني

  

  

  

  

  

  

  

  دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمينالمحور الثاني: 

  املتعلقة باحملور الثايننتائج اإلستبيان  :)IV-25( الجدول رقم

  اإلتجاه العام للعينة  المؤشرات اإلحصائية  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري
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ويل ملكيةحتي يعمل على تأمني أساليب تسجيل ونقل  و املدقق اخلارج 01
  االسهم

  موافق بشدة  0.70  4.30

ناسبيف الوقت امللومات اخلاصةحق كل مساهم يف احلصول على املع 02
  بصفة منتظمة من طرف املدقق اخلارجيو 

  موافق  1.05  3.68

ال املسامهني حلقهم يف التصويتتأكد املدقق اخلارجي من إستعم 03
  املشاركة يف إجتماع اجلمعية العامةو 

  موافق بشدة  0.74  4.41

يف إنتخاب أعضاء جملس اإلدارةالتأكد من ممارسة املسامهني حلقهم 04
  كذلك يف احلصول على حصصهم من أرباح الشركةو 

  موافق بشدة  0.74  4.42

عمل املدقق اخلارجي على توصيل املعلومات الكافية إلختاذ القرارات 05
نظام االساسي يف الاملتعلقة بالتغريات األساسية يف الشركة كتعديل 

  مواد تأسيس الشركة أو زيادة أو ختفيض رأمسال الشركةأو 

  موافق بشدة  0.92  4.26

  موافق  0.70  4.06 على املدقق اخلارجي احلفاظ على حقوق صغار املسامهني 06
  موافق  0.84  4.03 املدققني اخلارجيني قابلني للمساءلة من قبل املسامهني 07

  موافق   0.51  4.17  نحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الثانيالمتوسط الحسابي واإل
  spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على الربنامج اإلحصائي المصدر:

فظ حول مجيع عبارات احملور الثالث املتعلق حبمتقاربة اهات العينة إجيابية و تظهر إجت )IV-25(من اجلدول رقم 
من مقياس ليكارت  ذه القيمة تدخل ضمن الفئة الرابعةهو  4.17حقوق املسامهني، بلغ املتوسط احلسايب الكلي 

، 0.51كانت قيمة التشتت آراء أفراد العينة حول هذا احملور ، و إلجابة موافقاليت تعرب عن او  ]5-4.20[اخلماسي 
على توافق آراء  هذا يدلو  4.50اىل  3.67حيث كانت قيمة املتوسط احلسايب بني عبارات هذا احملور ترتاوح من 

  هذا املبدأ يف املؤسسات اجلزائرية. العينة على ضرورة تفعيل

يف هذه الفقرة من هذا احملور، حيث كانت آراء العينة موافقة  4.30: كانت قيمة املتوسط احلسايب )1(العبارة رقم 
فراد حتويل ملكية األسهم، مع علم أن قيمة تشتت آراء أاملدقق اخلارجي للمساهم تسجيل ونقل و  بشدة على تأمني

فسر ذلك يالعينة بني موافق و موافق بشدة ولكن اإلجابات كانت إجيابية، و هذا إلنقسام أفراد و  0.82العينة كانت 
حيث منحت للمسامهني احلق يف تأمني  2009مبا جاءت به مدونة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية 

حبيث أن  حتويل األسهمالتنازل و فعالة، كما له إمكانية أساليب تسجيل األسهم بشرط أن تكون هذه األساليب 
  تكون هذه العملية عقالنية ال تؤثر على التفاوض حول األسهم؛ 
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ة يف الوقت لومات اخلاصأما بالنسبة هلذه العبارة املتعلقة حبق كل مساهم يف احلصول على املع :)2(العبارة رقم 
هذا يدل على تعارض آرء و  1.05العينة تشتت أفراد و  3.68بصفة منتظمة كانت قيمة املتوسط احلسايب املناسب و 
ة املعارضني، ذلك ن نسبة املوافقني تفوق نسبأرافض هلذه الفرضية، غري ينة على هذه العبارة بني موافق و أفراد الع

أو وضع   اليت تنص وجوب إعالم 678جابتهم على مبا جاء به القانون التجاري اجلزائري يف مادته إعتمادهم يف إل
رارات اليت مشاريع الق كذلكو املديرين العامني علقة بأمساء القائمني باإلدارة و حتت تصرف املسامهني كل املعلومات املت
ة دورية، هذا بصفالذي سوف يقدمه للجمعية العامة و تقرير جملس اإلدارة قدمها جملس اإلدارة وجملس املديرين و 

اليت  ظ احلساباتتقارير حمافوالوثائق التلخيصية و  دول حسابات النتيجةى جرد جإضافة إىل ذلك عليه اإلطالع عل
يوم من  15قبل  هذه املعلوماتملصادق عليه من حمافظ احلسابات و كذلك املبلغ اإلمجايل اترفع إىل اجلمعية العامة و 

يف  2009 اجلزائرية إنعقاد اجلمعية العامة، كما إستندت أفراد العينة على مدونة ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات
ة اليت من بينها وجوب أن تصل إليهم املعلومات الضرورية ملمارسهذه اإلجابة واليت تطرقت إىل حقوق املساهني و 

داء أثناء اأما الرافضني إستندوا يف رفضهم على أن املدقق ، الشكل املالئمقهم ومهامهم يف الوقت املناسب و حقو 
 يث ال حيق للمسامهني يف أي وقت طلب معلومات ختص الشركة حمل التدقيقمهامه يعتمد على معايري التدقيق ح

  نعقاد اجلمعية العامة العادية أو غري العادية؛إال يف حالة إ

 4.41 ىل ما قيمة كل منها على الرتتيبإ 4و 3كما وصل املتوسط احلسايب يف العبارة :)4(و  )3(العبارة رقم 

قوية جدا ألن املتوسط احلسايب حسب على أن اإلجابات كانت إجيابية و  هذا ما يدلو  0.01 بفرق بسيط 4.42و
 هذا ما نالحظهو  ليت تعرب عن اإلجابة موافق بشدة،او  ]5-4.20[مقياس ليكارت اخلماسي ينتمي إىل الفئة اخلامسة 

ىل إهذا يعود كبرية و وهي قيمة   0.74اليت بلغت قيمتها يف كال العبارتني تساوي قيمة تشتت أفراد العينة و  من خالل
من القانون التجاري  603ذلك إلستناد العينة على املادة و تشتت إجابات أفراد العينة بني موافق وموافق بشدة، 

،  ساهممذلك حسب احلصص اليت ميتلكها كل يف احلصول على عدد من األصوات و  اليت تنص على حق املسامهني
يحهم اجة ترشعند احلهلم إختيار أعضاء جملس اإلدارة و  ذي خيولكما حيق هلم املشاركة يف اجلمعية العامة ال

س مال ألى أساس حصته يف ر تكون قيمتها عهدف كل مساهم احلصول عى أرباح و  بطبيعة احلالو  لإلنتخاب
  امهني ؛ يعرضها إىل تقدير املسعدها جملس اإلدارة و رباح توزع على أساس إسرتاتيجية واضحة يهذه األو  الشركة،

إجابات هذا إلنقسام و  0.92كانت قيمة تشتت أفراد العينة و  4.26كانت قيمة املتوسط احلسايب   :)5(العبارة رقم 
اه جتإلل اهذا ما نالحظه من خالفراد العينة بني موافق وموافق بشدة وهذا يعين أن اإلجابات إجيابية ومتقاربة و أ
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أس املال إال بقبول ر يدل على توافق أفراد العينة على عدم إمكانية زيادة العام هلذه العبارة واملتمثل يف موافق بشدة، و 
ي أو س املال عن طريق إضافة اإلحتياطأله األولوية يف شراء األسهم املصدرة، بإستثناء حالة زيادة ر املسامهني و 
ض إىل املدقق خفييف حالة ختفيض رأس املال جيب تبليغ مشروع التو  املوزعة أو عالوات اإلصدار، األرباح غري

يف حالة املصادقة على مشروع قل من إنعقاد اجلمعية العامة، و يوم على األ )45(اخلارجي قبل مخسة وأربعني 
يوما  30جل س املال يف أأالتخفيض دون وجود مربر للخسائر حيق ملمثلي أصحاب األسهم أن يعارضوا ختفيض ر 

، حيث يقوم املدقق اخلارجي إبداء رأيه من خالل ل التجاريقبل إيداع حمضر املداولة لدى املركز الوطين للسج
  ؛    إصدار تقارير خاصة متعلقة بزيادة أو ختفيض رأس املال

، 0.70قيمة التشتت بني أفراد العينة و  4.06مبتوسط حسايب  6كل ما سبق نلمسه يف العبارة   :)6(العبارة رقم 
  مبا فيهم صغار املسامهني،حصول مجيع املسامهني على حقوقه املذكورة سابقا 

يمته املوافق بشدة لذا كانت قوتشتت أفراد العينة بني املوافق و  4.03كانت قيمة املتوسط احلسايب   :)7(العبارة رقم 
موافقة على ضرورة مساءلة املدقق اخلارجي من قبل املسامهني، جابات كانت يف جمملها إجيابية و لكن اإلو  0.84

ا املسامهني جلأ املشرع اجلزائري   حمافظ حسابات نيىل تعيإألن من أجل احلفاظ على مجلة احلقوق اليت يتمتع 
للمساءلة هو قابل بإعتباره وكيال عنهم فحلاصلة بدون التدخل يف التسيري و إعالمهم بكل التطورات احلماية حقوقهم و 

ركة هنا يقوم يف النتائج احملققة من طرف الش تعيني خبري حماسيب يف حالة الشك من طرفهم، كما ميكن للمسامهني
  .ملسامهني مبساءلة املدقق اخلارجيا

  

  

  

  دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمينالمحور الثالث: 

  اإلستبيان املتعلقة باحملور الثالثنتائج  :)IV-62( الجدول رقم

  تجاه العام للعينةاإل  حصائيالمؤشرات اإل  العبارة الرقم
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المتوسط 
  الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

ن تداول األسهم يتسم باإلفصاح على املدقق اخلارجي التأكد من أ 01
  الشفافية و 

  موافق  0.71  4.04

اإلدارة أو املدراء التنفذينيعلى املدقق اخلارجي أن يطلب من جملس 02
اإلفصاح عن املصاحل اخلاصة باملسامهني قد تتصل بعمليات        أو 

  مبسائل متس الشركة

   موافق  0.58  4.18

ينبغي على املدقق اخلارجي أن يكفل العمليات و اإلجراءات املتصلة 03
  باإلجتماعات العامة للمسامهني املعاملة املتكافئة للمسامهني كافة

  موافق  0.67  4.09

ينبغي على املدقق اخلارجي التأكد من أن يكون للمسامهني داخل كل 04
وض صاحب السهم بنفسه أو مففئة نفس حقوق التصويت سواء كان 

أن يتمكنوا من احلصول على املعلومات اخلاصة بذلك قبل شراء عنه، و 
  األسهم

  موافق  0.60  4.14

  موافق  0.47  4.11  الكلي لفقرات المحور الثالث نحراف المعيارياإلالمتوسط الحسابي و 
  spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي المصدر:

ات أفراد العينة ر إجاباملتعلق بتحقيق املعاملة املتكافئة بني مجيع املسامهني تظه )IV-62(حسب اجلدول رقم   
هذه القيمة تدخل ضمن الفئة و  4.11متقاربة بني مجيع فقرات احملور حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي إجيابية و 

 4.18اىل  4.04كانت قيمته يف فقرات هذا احملور ترتواح بني و  [4.20-3.40[الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي 

  على رضى أغلبية أفراد العينة.هذا يدل و  0.47قيمة إحنراف معياري و  ،اليت تعرب عن اإلجابة موافق

 هذا راجع إىل إمجاعو  0.71باملقابل قيمة اإلحنراف املعياري و  4.04كانت قيمة املتوسط احلسايب : )1(العبارة رقم 
صاح فذلك ألن من متطلبات تداول األسهم يف البورصة إتسامها باإلأفراد العينة على إجابة واحدة وهي موافق، و 

معاملة  هذا ما ينتج عنه حتقيقلية تداوهلا واضحة و أن تكون آ باالضافة اىلاولة وعددها و عن قيمة األسهم املتد
ىل املوضوع إني ينظر ن الكثري من املهنيأل ن البورصة يف اجلزائر يف حالة ركودأ ، مع العلممتكافئة بني كافة املسامهني

سوقاً  كون مناليت تتو  بورصة القيم املنقولةهي عبارة عن ن بورصة اجلزائر أن يكون، كما أمن ناحية كيف جيب 
، أما غري املوافقني على هذه اإلجابة يرون أن البورصة يف اجلزائر يف حالة لسندات رأس املال وسوقاً لسندات الدين

  ؛ركود
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واليت توافق  0.58حنراف املعياري باملقابل كانت قيمة اإل 4.18كانت قيمة املتوسط احلسايب   :)2(العبارة رقم 
نفذيني حتقيق الت تعود هذه القيمة إلدراك أفراد العينة بأن من مسؤوليات جملس اإلدارة و املديريناإلجابة موافق، و 
من بني ، و كل التغريات اليت مست الشركة  ذلك بإعالمهمايل حتقيق مصاحل أصحاب املصاحل و بالتمصاحل الشركة و 

 ليتمال الشركة واليت تعترب من صالحيات اجلمعية العامة للمسامهني وا املسائل اليت متس الشركة هي ختفيض رأس
جملس املديرين حيث يف هذه احلالة نص املشرع اجلزائري يف أي حال من األحوال جيوز هلا تفويض جملس اإلدارة و 

ات الداللة  عن ات ذاملدقق اخلارجي يتأكد من تقدمي له كل املعلوم نأ، كما ال جيوز أن متس املساواة بني املسامهني
ا اإلدارة   ؛طريق التصرحيات الكتابية اليت يطالب 

 هذه القيمة ترجع إىلو  0.56كانت قيمة اإلحنراف املعياري و  4.17بلغت قيمة املتوسط احلسايب : )3(العبارة رقم 
ن حق كل مساهم العينة أن متعود هذه اإلجابة إىل إعتبار أفراد اإلجابة مبوافق، و  علىأفراد العينة أغلبية  توافق 

األماكن، جداول  اريخ،التو عقاد اجلمعية العامة للمسامهني ويف الوقت املناسب و تلقي كل املعلومات املتعلقة بإن
دي اىل حتقيق هذا ما يؤ يح مشاريع القرارات اليت ستتخذ و املالئمة اليت تسمح بتوضاألعمال، والوثائق الكاملة و 

  .2009دا إىل مدونة ميثاق احلكم الراشد للجزائر املعاملة املتكافئة إستنا

بإحنراف معياري بلغت و  4.22: حتصلت هذه العبارة على أعلى قيمة للمتوسط احلسايب بلغت )4(العبارة رقم 
من القانون التجاري اجلزائري  685هذا إستنادا إىل املادة لى موافقة أغلية أفراد العينة، و هذا ما يدل عو  0.49قيمته 

و غري أ   ساسي بتحديد األصوات اليت حيوزها كل مساهم يف اجلمعية العاديةاليت تنص على السماح للقانون األ
  العادية بشرط أن يفرض هذا التحديد على مجيع األسهم دون متييز فئة عن أخرى. 

حرتام إزائري على املدقق اخلارجي التحقق من ما إذا مت من القانون التجاري اجل 4مكرر  715إعتمادا على املادة و   
  مبدأ املساواة بني املسامهني.

  

  

  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة األطراف المختلفةالمحور الرابع: 

    ستبيان املتعلقة باحملور الرابعنتائج اإل :)IV-72( الجدول رقم
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  نةالعام للعي تجاهاإل  حصائيالمؤشرات اإل  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

املدقق اخلارجي مسؤول عن محاية حقوق أصحاب املصاحل من 01
  مستثمرين، مقرضني، املوردين ...إخل حسب ما ينص عليه القانون

  موافق  0.68  4.18

طراف ذات العالقة بالشركة بكل التصرفاتاملدقق اخلارجي يبلغ األ 02
  القانونية اليت تتعرض هلا الشركةغري 

  موافق  0.76  4.18

تأكد املدقق اخلارجي من ما إذا متكن أصحاب املصاحل من احلصول 03
  على تعويض يف حالة إنتهاك حقوقهم

  موافق  0.91  3.68

حق أصحاب املصاحل من احلصول على املعلومات من طرف املدقق 04
  اخلارجي بصفة دورية عن أداء الشركة

  موافق  0.79  4.12

  موافق  0.56  4.04  نحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الرابعاإلالمتوسط الحسابي و 
  spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي المصدر:

املتعلق بدور أصحاب املصاحل يف حوكمة  الشركات بلغت قيمة املتوسط احلسايب  )IV-72(حسب اجلدول   
  [4.20-3.40[ ليكارت اخلماسي الرابعة من مقياسهذه القيمة تدخل ضمن الفئة ، و 4.04 الكلي لفقرات احملور

قيمة  )4(الفقرة رقم و  4.18بلغت  )2(و  )1(بينما يف كل من الفقرة رقم  3.68 )3(كانت قيمته يف الفقرة رقم و 
هذا يرجع إىل تقارب و  0.56قيمة اإلحنراف املعياري ، و جابة موافقاليت تعرب كلها عن اإل 4.12املتوسط احلسايب 

  فراد العينة.أبني معظم اإلجابات، مما يدل على رضى غالبية 

قيمة تشتت أفراد و  4.18ة املتوسط احلسايب يف كل منها بالنسبة هلاتني الفقرتني كانت قيم :)2(و  )1(العبارة رقم 
 شدةب فراد العينة حول إجابة موافقأهذا يدل على توافق اإلجابات بني و  0.76، 0.68العينة كانت على الرتتيب 

اليت على حقوقه، فاظ احلصادية عبارة عن عقود بني طرفني وكل طرف يسعى إىل حتقيق منفعته و ن العالقات اإلقتأل
دد وضعيتها و طراف الشركة بالتصرفات أبالغ خمتلف إتوجب عليه  لك إستنادا ذغري القانونية اليت متس الشركة و

عية من القانون التجاري اجلزائري اليت تنص على املدقق اخلارجي عرض على أقرب مج 13مكرر  715إىل املادة 
رفات غري ليس كل التص نأميكن القول ،ء ممارسته ملهامهثناأاألخطاء اليت الحظوها عامة للمسامهني املخالفات و 

ن على املدقق أل القانونية يتم تبليغها لألطراف أصحاب املصاحل إال يف حاالت تعرض الشركة إىل تضرر يف أصوهلا
دف محاية حقوق اصحاب املصاحل على املدقق اخلارجي إجراء تأكيدات ، و اخلارجي أن يتحلى بصفة السرية

  .خارجية
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هذا و   0.91إحنراف معياري بلغت قيمته و  3.68حتصلت هذه العبارة على متوسط احلسايب قيمته  :)3(العبارة رقم 
 ىكد املدقق اخلارجي من ما إذا متكن أصحاب املصاحل من احلصول علأغلية أفراد العينة على تأما يدل على موافقة 

يف حالة و  حسب العقد حتدد حاالت التعويض التعاقدية،هذا يعود إىل العالقات تعويض يف حالة إنتهاك حقوقهم و 
  هنا على املدقق اخلارجي يكتب هذا يف تقريره.يلجأ صاحب املصلحة إىل القضاء، و إمتناع املؤسسة 

هذا و  0.79إحنراف معياري بلغت قيمته و  4.12حتصلت هذه العبارة على متوسط احلسايب قيمته : )4(العبارة رقم 
ما يدل على موافقة أغلبية أفراد العينة بشدة على حق اصحاب املصاحل يف احلصول على املعلومات بصفة دورية، 

خيص  إمنا هذا احلقبصفة دورية و غري أن ليس كل أصحاب املصاحل لديهم احلق يف احلصول على املعلومات 
ملدقق أو بنية إبداء شفافية اإلدارة، حيث يقوم ا ةذلك يف إطار اإللتزامات التعاقدياملستثمرين من محلة األسهم و 

  .اخلارجي بتوضيح ذلك من خالل تقريره النهائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشفافية في القوائم الماليةي تحقيق الغفصاح و دور المدقق الخارجي فالمحور الخامس: 

    نتائج االستبيان املتعلقة باحملور اخلامس :)IV-82( الجدول رقم

  تجاه العام للعينةاإل  حصائيةالمؤشرات اإل  العبارة الرقم
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المتوسط 
  الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

املدقق اخلارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن كافة املسائل  01
وق ذلك حلماية حقوب احلوكمة و أسلملتعلقة بأداء الشركة، امللكية و ا

  املستثمرين

  موافق بشدة  0.57  4.29

مسؤول عن اإلفصاح  عن مدى مصداقية و موضوعية املدقق اخلارجي  02
تخدم يف ك األسلوب املسكذلمدى متثيلها للمركز املايل و ة و القوائم املالي
  ذلك للحفاظ على ثقة مستخدميهاإعدادها و 

  موافق بشدة  0.59  4.65

 تاملدقق اخلارجي يعترب املسؤول عن اإلفصاح عن سياسة املكافئا 03
بية ملكية األغلفديني وعن أهداف الشركة و املمنوحة للمديرين التن

  وحقوق التصويت

  موافق  0.87  4.17

حلاصلة اعن األخطاء اجلوهرية املتوقعة و على املدقق اخلارجي اإلفصاح 04
  فعال

  موافق بشدة  0.53  4.42

عن قائمة أعضاء جملس اإلدارة  وكبار املديرين املدقق اخلارجي يفصح 05
م و    حوافزهمومرتبا

  موافق بشدة  0.86  4.22

الشركة على املعايري على املدقق اخلارجي التأكد من مدى إعتماد 06
  غري املالية لالفصاحاحملاسبية واملالية و 

  موافق بشدة  0.49  4.41

  موافق  0.51  4.12  نحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الخامساإلالمتوسط الحسابي و 
  spss من اعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي المصدر:

يظهر إجتاه العينة إجيابيا حنو مجيع فقرات احملور، حيث بلغ املتوسط احلسايب  )IV-28(من خالل اجلدول رقم 
اجتاه اليت تعرب عن و  ]5-4.20[من مقياس ليكارت اخلماسي  ن الفئة الرابعةهذه القيمة تدخل ضمو  4.12الكلي 

ىل إ 4.17، حيث كانت قيمة املتوسط احلسايب بني عبارات هذا احملور ترتاوح من وافقمبجابة افراد العينة حنو اإل
  . 0.51هذا ما يظهره اإلحنراف املعياري ، و أغلبية افراد العينة على اإلجابةو اليت تأكد إتفاق  4.65

هذه القيمة ترجع إىل و  0.57كانت قيمة اإلحنراف املعياري و  4.29بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)1(العبارة رقم 
عود هذه اإلجابة تلكنها إجيابية ويف جمملها موافقة بشدة ، و ني اإلجابة مبوافق وموافق بشدة و راد العينة بتشتت أف

يف  رضذلك من خالل عح عن خمتلف مؤشرات أداء الشركة و إىل إعتبار أفراد العينة على املدقق اخلارجي اإلفصا 
، عدد تشمل النتيجة قبل الضرائب، الضريبة على األرباحيجة على مدى مخس سنوات األخرية و تقريره تطور النت
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اإلنتقال  تأكد من مربراتاألسهم أو حصص الشركة املكونة لرأس مال الشركة، باإلضافة يف حالة إنتقال امللكية ي
  مدى قدرة الشركة على اإلستمرار؛لرقابة الداخية و إجراءات نظام ا فصاح عنكذلك اإلويقوم باإلفصاح عنها و 

يف هذه العبارة باملقابل كانت قيمة تشتت أفراد العينة  4.65كانت أعلى قيمة للمتوسط احلسايب   :)2(العبارة رقم 
ات يفسر ذلك إجبار القانون اجلزائري املؤسسو جابة مبوافق بشدة، تفقوا على اإلإفراد العينة ان معظم أل 0.59

ا املصداقية على القوائم املاليظ حسابات يقوم بإضفاء الشفافية و (شركات املسامهة) على تعيني حماف ة الذي جاء 
ل اخلاصة ة، جدول تغري األمواالنظام احملاسيب املايل (امليزانية، جدول حسابات النتيجة، جدول تدفقات اخلزين

  ، راج طرق التقييم مثل إعتماد القيمة العادلة لإلقنتاءمدى متثيلها للوضع احلقيقي للشركة مع إدواملالحق) و 

ذلك إلستناد ، و 0.87كانت قيمة تشتت آراء أفراد العينة و  4.17بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)3(العبارة رقم 
ا ميثاق احلكم الراشد و أفراد العينة على مهام جملس اإلدارة ال دى لى املاملتمثلة يف وضع إسرتاتيجية عيت جاء 

حتديد حقوق التصويت حسب كل فئة من فئات املسامهني، عدد األسهم لكل املتوسط حتدد أهداف الشركة، 
مساهم مع حتديد ملكية األغلبية باإلضافة إىل ذلك املصادقة على الكشف السنوي لإلمتيازات اخلاصة املمنوحة 

  ا خالل مهمته.تلك احملتمل إرتباطهإعتمادا على املعلومات املقدمة و للمستخدمني 

وهذا ما يعكس إجيابية  0.53قيمة تشتت أفراد العينة كانت و  4.42بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)4(العبارة رقم 
ا وإجتاهها حنو موافق بشدة، و  ألخطاء اجلوهرية ح عن ايرجع ذلك إىل محاية حقوق املسامهني باإلفصا اإلجابات وقو

  إختاذ اإلجراءات الالزمة. سرتاتيجية لتصحيحها و أجل بناء إ واقعة فعال مناملتوقعة و 

قيمة اإلحنراف املعياري و  4.41و 4.22يف هاتني العبارتني بلغت قيمة الوسط احلسايب  :)6(و  )5(العبارة رقم 
هذا ما يدل على إجتاه العبارتني حنو إجابة موافق بشدة، وهذا إلتفاق آراء العينة حول التوايل، و على  0.49و 0.86
م وحوافزهم عن قائمة أعضاء جملس اإلدارة  وكبار املديرين و  ضرورة اإلفصاح على رير اخلاص من خالل تقمرتبا

  ،احلكم الراشد ميثاقنص عليها القانون التجاري و ذلك إستنادا إىل مسؤوليات جملس اإلدارة اليت و للمدقق اخلارجي 
ا  بادئ اليتاملكذلك على اسبية املتعارف عليها و بادئ احملكما أجرب املشرع على الشركات باإلعتماد على امل جاء 

اسبية هنا يعمل املدقق اخلارجي على اإلفصاح عن املرجعية احمل، و عرضها يف املالحقعليها و  النظام احملاسيب املايل
  . املطبقة

  المحور السادس: دور التدقيق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس اإلدارة
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  ستبيان املتعلقة باحملور السادسنتائج اإل :)IV-92( الجدول رقم

  تجاه العام للعينةاإل  حصائيةالمؤشرات اإل  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

  موافق  1.00  3.89 املدقق اخلارجي يقوم مبساءلة جملس اإلدارة 01
كذلك و املدقق اخلارجي يتأكد من أن جملس اإلدارة يوفر كامل املعلومات     02

 ملسامهنياحتقيق مصاحل الشركة           و  أن يعمل علىسالمة القواعد املطبقة و 
  موافق  0.60  4.18

على املدقق اخلارجي أن يتأكد من أن جملس اإلدرة حيقق معاملة متكافئة بني  03
  خمتلف فئات املسامهني

  موافق بشدة  0.68  4.30

أن ارية و دارة يلتزم بالقوانني الساملدقق اخلارجي يقوم بالتأكد من أن جملس اإل 04
  يأخذ بعني اإلعتبار إهتمامات كافة أصحاب املصاحل

  موافق  0.73  4.19

ثلة يف ماملتؤوليات جملس اإلدارة و املدقق اخلارجي مسؤول عن التأكد من مس 05
أعضاء جملس  تكذلك مكافآاملالية وترشيح املديرين التنفذيني و إعداد القوائم 

  اإلدارة

  موافق  0.77  4.11

يفصل املدقق اخلارجي يف شفافية املعايري اليت يعتمد عليها جملس اإلدارة يف  06
  إنتقاء األعضاء غري التنفذيني.

  موافق  0.81  4.04

فاءة متابعته قياس كاملدقق اخلارجي يعمل على مراقبة جملس اإلدارة حول 07
  إجراء التعديالت عند احلاجةة الشركة ملبادئ حوكمة الشركات و ممارس

  موافق  0.74  4.09

  موافق  0.51  4.12  االنحراف المعياري الكلي لفقرات المحور السادسالمتوسط الحسابي و 
  spss من اعداد الطالبة باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي المصدر:

تقاربة مجابات أفراد العينة إجيابية و إر املتعلق مبسؤوليات جملس اإلدارة تظه )IV-92(إعتمادا على اجلدول رقم   
هذه القيمة تدخل ضمن الفئة الرابعة من مقياس و  4.12بني مجيع فقرات احملور حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي 

اليت تعرب عن يف جمملها  4.30اىل  3.89كانت قيمته يف الفقرات ترتواح بني و   [4.20-3.40[ليكارت اخلماسي 
  هذا يدل على رضى أغلبية أفراد العينة.و  0.51حنراف املعياري بلغت قيمة اإل، و عن اإلجابة موافق

وصل اإلختالف يف آراء أفراد العينة و  3.89حتصلت هذه العبارة على أقل متوسط حسايب قيمته  :)1(العبارة رقم 
فسر ذلك يهذه األخرية من قبل املسامهني، و مساءلة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة و حول مراقبة اإلدارة  1.00إىل 

مساهم حيافظ على مصاحل الشركة  من رأس مال الشركة أي بإعتباره %20بإعتبار أن جملس اإلدارة ميلك على األقل 
رة مراقبة املديرين امن بني املهام جملس اإلدىل املسائلة من قبل املسامهني، و على مصاحله دون اللجوء إ بالتايل حيافظو 
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ربره بأن املدقق الفئة املؤيدة هلذا الرأي ت، و ووضع نظام تقييمي فعال التنفذيني وذلك بتحديد دقيق للمسؤوليات
  .معية العامة غري العاديةاخلارجي يقوم مبساءلة جملس اإلدارة من خالل طلبه عقد اجل

باملقابل كانت قيمة اإلحنراف املعياري و  4.18حققت متوسط حسايب قدر بــــــ  هلذه العبارةبالنسبة  :)2(العبارة رقم 
لى توفري عهذا يدل على اإلتفاق حول مسؤولية جملس اإلدارة يل إىل إجتاه اإلجابة مبوافق، و مما جعل العينة مت 0.60

ارجية بأعمال ألطراف اخلمسامهيها بزيادة ثقة ابقة وذلك لتحقيق مصاحل الشركة و القواعد املطو  الكاملةاملعلومات 
  اإلفصاح.  الشركة وإلتزام الشركة مببدأ الشفافية و 

كانت قيمة التشتت بني أفراد و  4.30على أعلى قيمة للمتوسط احلسايب  هذه العبارة حتصلت ):3العبارة رقم (
ا مدونة ميثاق احلكم الراشد ، و 0.59العينة  هذا يفسر إعتماد أفراد العينة على مبادئ جملس اإلدارة اليت جاءت 

ن املسامهني ويقوم الفئات املختلفة م اليت تعترب على جملس اإلدارة األخذ بعني اإلعتبار القرارات الغري العادلة على
  .معايري أخالقيةإلنصاف والشفافية و ه معتمدة على معايري اعليه جيب أن تكون قراراتمبعاجلتها و 

ذلك إلستناد أفراد ، و 0.73الذي رافقه قيمة تشتت أفراد  4.19بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)4(العبارة رقم 
اإلستقرار  ماناملتمثلة يف ضا مدونة ميثاق احلكم الراشد و  العينة على املهام القيادية جمللس اإلدارة اليت جاءت

للشركة وفقا للقانون من خالل معاجلة تعارض املصاحل بني أطراف الشركة، القضاء على اإلختالسات السري احلسن و 
  اليت قد ترتكب يف إطار املعامالت مع األطراف ذات املصلحة.

ذا ما يعكس إجيابية هو  0.77قيمة تشتت افراد العينة كانت و  4.11بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)5(العبارة رقم 
ا وإجتاهها حنو موافق، و  اإلجابات لفاعلني يف إطار حوكمة هذا يدل أن جملس اإلدارة هو من األطراف اوقو

يد مكافئات أعضاء حتدعتماد على معايري إنتقاء شفافة و ذلك من خالل ترشيح املديرين التنفذيني باإلالشركات و 
  جملس اإلدارة بإنشائها جلنة خاصة باملكافئات.

وهذا ما يعكس اجيابية  0.81قيمة تشتت أفراد العينة كانت و  4.04بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)6(العبارة رقم 
ا و  نتقاء أ هذا إستنادا إىل املهام املوكلة جمللس االدارة املتمثل يف حتديد معايريجتاهها حنو موافق، و إاإلجابات وقو

كذلك ييمهم وكذلك تقدير خطط إستخالفهم و على نظم ذات شفافية يف تقعتماد اإلاألعضاء غري التنفذيني و 
  مسامهيها.مصاحل الشركة على املدى الطويل و حيدد رواتبهم مبا يتواءم مع 
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إجتاه هذا ما يعكس و  0.74قيمة تشتت أفراد العينة كانت و  4.09بلغت قيمة املتوسط احلسايب  :)7(العبارة رقم 
قيق مصاحل الشركة  يسعى إىل حتبالتايلاملسؤول عن تسيري الشركة و دارة هذا بإعتبار أن جمس اإلافق، و حنو مو  العينة

ى ممارسة دمبا أن مبادى حوكمة الشركات تعترب من معايري قياس جودة أداء الشركة فهو يعمل على التحقق من مو 
  اعية.إلجتماو عند احلاجة إجراء التعديالت لتتالئم مع البيئة اإلقتصادية والقانونية الشركة هلذه املبادئ و 

  ختبار الفرضياتإ: المطلب الثالث

  الفرع األول: إختبار معايير المعلومات العامة إلى الفرضيات
  نقوم بإختبار الفرضية الرئيسية التالية:

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تعزى للمتغريات الدميغرافية (اجلنس، العمر، املستوى العلمي، 
  . α=0.05 اخلربة املهنية) عند مستوى الداللةالتخصص، الوظيفة، 

  

  تعزى إلى الجنس أفراد العينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات  *

0.05 مستوى الداللةعند وتين"  –ختبار "مان إستخدام إ) IV-30( يوضح جدول   إلختبار الفرضية القائلة
)، مت التوصل إىل 2 (أنظر امللحق رقم إجابات أفراد العينة تعزى إىل اجلنسهناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

  النتائج التالية:

  

  

  

  

تعزى إىل  ينةأفراد العوجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات تفرضية القائلة النتائج  ):IV-30( جدول
  اجلنس

 )sigالقيمة اإلحتمالية ( قيمة اإلختبار  الفرضية المحور
يف دورهو لة إحصائية حول التدقيق اخلارجيفروق ذات دالتوجد   1

  وكمة الشركات تعزى إىل اجلنسضمان وجود أساس إلطار فعال حل
314.5 0.426  
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يف حفظ دورهو توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدقيق اخلارجي  2
  حقوق مجيع املسامهني تعزى إىل اجلنس

267.5 0.128  

يف دورهو توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدقيق اخلارجي  3
  حتقيق معاملة املتساوية بني مجيع املسامهني تعزى إىل اجلنس

343.5 0.741  

يف دورهو توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدقيق اخلارجي  4
  تعزى إىل اجلنس احلفاظ على مصلحة األطراف املختلفة

276.5 0.158  

يف ودورهتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدقيق اخلارجي  5
  الشفافية يف القوائم املالية تعزى إىل اجلنسحتقيق اإلفصاح و 

358.5 0.931  

يف دورهو توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدقيق اخلارجي  6
  تعزى إىل اجلنسالتحقق من مسؤوليات جملس اإلدارة 

358.5 0.931  

0.05 بني املتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة* الفرق  .  

  من اإلستبيان spss باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينة إلجابات  )sig(عند القيمة اإلحتمالية  314.5من خالل اجلدول يتضــــــــــــــح أن قيمة اإلختبار  -1
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  264.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

إلطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  جلنس.اإىل وكمة الشركات تعزى فعال حل

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  267.5من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -2
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  812.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

امهني دوره حفظ حقوق مجيع املســـــــــــــالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  جلنس.اإىل تعزى 

افراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  343.5من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -3
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  741.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســـــــــــاوية بني دوره يف حتقيق معاملة املتالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  جلنس.اإىل مجيع املسامهني تعزى 
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أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  276.5من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -4
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  851.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة األطراف احلفاظ على مصـدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  جلنس.اإىل تعزى  املختلفة

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  358.5من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة االختبــار  -5
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  931.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لشــــفافية يف االتدقيق اخلارجي ودوره يف حتقيق اإلفصــــاح و فروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  جلنس.اإىل القوائم املالية تعزى 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  358.5من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -6
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  319.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

وليات جملس التحقق من مســــؤ دوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  جلنس.اإىل تعزى  اإلدارة

0.05مســـــــتوى الداللة كرب من أ كانتأفراد العينة  إلجابات  )sig(القيمة اإلحتمالية مبا أن  خالصــــــة:   نقبل
ائية بني حصـــــــــــــإعليه ال توجد فروق ذات داللة  يوجد فروق بني متوســـــــــــــطي اجلنس، و الفرض الصـــــــــــــفري القائل ال

  دوره يف تفعيل حوكمة الشركات تعزى إىل اجلنس.و  العينة حول التدقيق اخلارجيإجابات أفراد 

  عمرتعزى إلى ال أفراد العينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات  *

0.05 مستوى الداللة عندواالس"  -ختبار "كروسكالإستخدام إ )IV-31(يوضح جدول    إلختبار الفرضية
مت التوصل .)3عمر(أنظر امللحق رقم لاإىل  تعزى القائلة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة

  إىل النتائج التالية:

تعزى إىل  ينةأفراد العوجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات تنتائج الفرضية القائلة  :)IV-31( رقم جدول
  عمرال

  )sigالقيمة اإلحتمالية (  درجة الحرية  قيمة اإلختبار  الفرضية المحور
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وره يف دة احصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  1
 تعزى إىل العمروكمة الشركات ضمان وجود أساس إلطار فعال حل

2.526  3  0.471  

وره يف دة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  2
  ىل العمرإحفظ حقوق مجيع املسامهني تعزى 

3.723  3  0.293  

وره يف دة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  3
  العمر ىلإحتقيق معاملة املتساوية بني مجيع املسامهني تعزى 

2.441  3  0.486  

وره يف دة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  4
  تعزى إىل العمر طراف املختلفةاحلفاظ على مصلحة األ

2.584  3  0.460  

ة احصائية حول التدقيق اخلارجي ودوره يف توجد فروق ذات دالل  5
  لعمراالشفافية يف القوائم املالية تعزى إىل حتقيق اإلفصاح و 

10.191 3  0.017  

وره يف دة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  6
  تعزى إىل العمرالتحقق من مسؤوليات جملس االدارة 

10.191 3  0.017  

0.05* الفرق بني املتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  .  

  من اإلستبيان spss اإلحصائي باإلعتماد على خمرجات الربنامجالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  2.526من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار -1
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  471.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

إلطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإىل وكمة الشركات تعزى فعال حل

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  3.723من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -2
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  293.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

امهني دوره حفظ حقوق مجيع املســـــــــــــالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإىل تعزى 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sigعنــد القيمــة اإلحتمــاليــة ( 2.441من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -3
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  486.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن
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ســـــــــــاوية بني دوره يف حتقيق معاملة املتارجي و التدقيق اخلفروق ذات داللة إحصـــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإىل مجيع املسامهني تعزى 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  2.584من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -4
0.05أكرب من مســـتوى الداللة هذه القيمة و  600.4 ، توجد  ال هالقائلة بأنمن مث فإنه ميكن قبول الفرضـــية  و

لحة االطراف احلفاظ على مصـدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإىل تعزى  املختلفة

أفراد العينة إلجابات  )sig(عند القيمة اإلحتمالية  10.191من خالل اجلدول يتضــــــــــــــح أن قيمة اإلختبار  -5
0.05من مســتوى الداللة  قلأهذه القيمة و  0170. ،  توجد  ال هميكن قبول الفرضــية القائلة بأنال ومن مث فإنه

ـــة حول  ـــة بني إجـــابـــات أفراد العين ـــة إحصـــــــــــــــــائي ـــدقيق اخلـــارجي و دوره يف حتقيق اإلفصـــــــــــــــــاح فروق ذات دالل       الت
  .ائيةعليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات داللة احص، و عمرلاإىل الشفافية يف القوائم املالية تعزى و 

افراد العينة إلجابات  )sig(عند القيمة اإلحتمالية  10.191من خالل اجلدول يتضــــــــــــــح أن قيمة االختبار  -6
0.05من مســتوى الداللة  قلأهذه القيمة و  170.0 ،  توجد  ال هبأن ميكن قبول الفرضــية القائلةال ومن مث فإنه

وليات جملس التحقق من مســــؤ دوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .عليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية، و عمرلاإىل تعزى  دارةاإل

0.05مســـــــتوى الداللة أكرب من  كانتأفراد العينة  إلجابات  )sig(القيمة اإلحتمالية مبا أن  خالصــــــة:   نقبل
 عليه ال توجد فروق ذات داللة احصــــــــــــائية بنييوجد فروق بني متوســــــــــــطات العمر، و  الفرض الصــــــــــــفري القائل ال

حملور  يف حالة اال، ادوره يف تفعيل حوكمة الشــــــــــــــركات تعزى إىل العمرو  فراد العينة حول التدقيق اخلارجياجابات ا
0.05السادس هناك فروق ذات داللة إحصائية ألن القيمة اإلحتمالية أقل اخلامس و  .  

  مستوى العلميتعزى إلى ال افراد العينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات *

0.05مستوى الداللة عند  واالس" -ستخدام اختبار "كروسكالإ )IV-32(يوضح جدول    قبول إلختبار
وى العلمي (أنظر امللحق املستتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة تعزى إىل  هالفرضية القائلة بأن

  .)4رقم 
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تعزى إىل  ينةأفراد العوجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات تنتائج الفرضية القائلة  :)IV-32( جدول
  ملستوى العلميا

 )sigالقيمة اإلحتمالية ( درجة الحرية قيمة اإلختبار  الفرضية المحور
مانضدوره يفة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  1

  وكمة الشركات تعزى إىل املستوى العلميوجود أساس إلطار فعال حل
5.172  4  0.270  

فظحدوره يفيق اخلارجي و توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدق  2
  حقوق مجيع املسامهني تعزى إىل املستوى العلمي

7.653  4  0.105  

قيقدوره يف حتة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  3
  معاملة املتساوية بني مجيع املسامهني تعزى إىل املستوى العلمي

6.655  4  0.155  

حلفاظادوره يفول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات داللة إحصائية ح  4
  تعزى إىل املستوى العلمي على مصلحة األطراف املختلفة

3.887  4  0.068  

قيقدوره يف حتة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  5
  اإلفصاح و الشفافية يف القوائم املالية تعزى إىل املستوى العلمي

8.749  4  0.068  

لتحققادوره يفالتدقيق اخلارجي و حصائية حولتوجد فروق ذات داللة إ  6
  تعزى إىل املستوى العلميمن مسؤوليات جملس اإلدارة 

8.749  4  0.068  

0.05 * الفرق بني املتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .  

  من اإلستبيان spss باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة إلجــابــات  )sigعنــد القيمــة اإلحتمــاليــة ( 5.172من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار -1
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  270.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

إلطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميملاإىل وكمة الشركات تعزى فعال حل

فراد العينــة أإلجــابــات  )sigعنــد القيمــة االحتمــاليــة ( 7.653من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -2
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  105.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

امهني دوره حفظ حقوق مجيع املســـــــــــــالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميملاإىل تعزى 
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أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  6.655من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -3
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  155.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســـــــــــاوية بني دوره يف حتقيق معاملة املتالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميملاإىل مجيع املسامهني تعزى 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sigعنــد القيمــة اإلحتمــاليــة (3.887من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -4
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  442.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة األطراف احلفاظ على مصـدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميملاإىل تعزى  املختلفة

 أفراد العينــةإلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة االحتمــاليــة  8.749ن قيمــة اإلختبــار أمن خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح  -5
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  068.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لشـــفافية يف االتدقيق اخلارجي ودوره يف  حتقيق اإلفصـــاح و فروق ذات داللة إحصـــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميملاإىل تعزى  القوائم املالية

افراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة االحتمــاليــة  8.749ن قيمــة اإلختبــار أمن خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح  -6
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  068.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

وليات جملس التحقق من مســــؤ دوره يف ي و التدقيق اخلارجفروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميملاإىل تعزى  اإلدارة

0.05مســــــــــتوى الداللة كرب من أ كانتفراد العينة  أإلجابات  )sig(حتمالية القيمة اإلن أمبا خالصـــــــة:   نقبل
حصـــائية إعليه ال توجد فروق ذات داللة وق بني متوســـطات املســـتوى العلمي و الفرض الصـــفري القائل ال يوجد فر 

  ستوى العلمي.ىل املإدوره يف تفعيل حوكمة الشركات تعزى د العينة حول التدقيق اخلارجي  و فراأجابات إبني 

  التخصصتعزى إلى  أفراد العينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات *

0.05مستوى الداللة عند واالس"  -"كروسكال ختبارإستخدام إ )IV-33( يوضح جدول  الفرضية  إلختبار
  )5لحق رقم التخصص (أنظر املإىل تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة  هالقائلة بأن
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تعزى  لعينةفراد اأوجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات تنتائج الفرضية القائلة  :)IV-33( رقم جدول
  تخصصإىل ال

 )sig( القيمة اإلحتمالية درجة الحرية قيمة اإلختبار  الفرضية المحور
مانضتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و دوره يف  1

  وكمة الشركات تعزى إىل التخصصوجود أساس إلطار فعال حل
0.682  2  0.711  

فظدوره يف حة احصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  2
  حقوق مجيع املسامهني تعزى إىل التخصص

0.764  2  0.682  

قيقدوره يف حتة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  3
  معاملة املتساوية بني مجيع املسامهني تعزى إىل التخصص

0.066  2  0.967  

حلفاظادوره يفة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  4
  تعزى إىل التخصص على مصلحة االطراف املختلفة

0.921  2  0.631  

قيقدوره يف حتة احصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  5
  االفصاح و الشفافية يف القوائم املالية تعزى إىل التخصص

2.552  2  0.279  

لتحققادوره يفة احصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل  6
  تعزى إىل التخصصمن مسؤوليات جملس اإلدارة 

2.552  2  0.279  

0.05* الفرق بني املتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  .  

  من اإلستبيان spss باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  0.682من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار -1
0.05أكرب من مســــــــتوى الداللة هذه القيمة و  711.0  وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــــية القائلة بأن

إلطار  ضـــــــمان وجود اســـــــاسدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإىل وكمة الشركات تعزى فعال حل

افراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  0.764من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -2
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  682.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

امهني دوره حفظ حقوق مجيع املســـــــــــــالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإىل تعزى 
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أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  0.066من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -3
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  976.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســـــــــــاوية بني دوره يف حتقيق معاملة املتالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإىل مجيع املسامهني تعزى 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة االحتمــاليــة  0.921من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -4
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  631.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة األطراف احلفاظ على مصـدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإىل تعزى  املختلفة

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  2.552من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -5
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  279.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

الشـــفافية يف فصـــاح و دوره يف  حتقيق اإلالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .التخصصإىل القوائم املالية تعزى 

افراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  2.552من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -6
0.05من مســـــــــتوى الداللة هذه القيمة أقل و  279.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضـــــــــية القائلة بأن

وليات جملس التحقق من مســــؤ دوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإىل تعزى  اإلدارة

0.05مســــــــتوى الداللة اكرب من  كانتأفراد العينة  إلجابات  )sig(القيمة اإلحتمالية مبا أن  خالصــــــة:   نقبل
بني  عليه ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــائيةيوجد فروق بني متوســـــطات التخصـــــص و  الفرض الصـــــفري القائل ال

  دوره يف تفعيل حوكمة الشركات تعزى إىل التخصص.د العينة حول التدقيق اخلارجي  و إجابات أفرا

  وظيفةتعزى إلى ال فراد العينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات ا*

0.05وتين" عند مستوى الداللة  –إستخدام إختبار "مان  )IV-34(يوضح جدول    إلختبار الفرضية القائلة
)، مت التوصل إىل 5هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة تعزى إىل الوظيفة (أنظر امللحق رقم 

  النتائج التالية:
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الفرضية القائلة توجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة تعزى إىل نتائج : )IV-34(جدول 
  الوظيفة

  )sigالقيمة االحتمالية (  درجة الحرية قيمة االختبار  الفرضية المحور
يتدقيق اخلارجتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول ال  1

وكمة ضمان وجود أساس إلطار فعال حلدوره يف و 
  إىل الوظيفة الشركات تعزى

0.601  2  0.740  

ة أحصائية حول التدقيق اخلارجيتوجد فروق ذات دالل  2
 دوره يف حفظ حقوق مجيع املسامهني تعزى إىل الوظيفةو 

11.205  2  0.004  

ارجياخلتوجد فروق ذات داللة احصائية حول التدقيق  3
ى دوره يف حتقيق معاملة املتساوية بني مجيع املسامهني تعز و 

  الوظيفةإىل 

5.873  2  0.53  

ة إحصائية حول التدقيق اخلارجيتوجد فروق ذات دالل  4
عزى إىل ت احلفاظ على مصلحة األطراف املختلفةدوره يف و 

  الوظيفة

2.715  2  0.257  

جييق اخلار توجد فروق ذات داللة احصائية حول التدق  5
ملالية تعزى الشفافية يف القوائم اودوره يف حتقيق اإلفصاح و 

  إىل الوظيفة

10.540  2  0.005  

ة إحصائية حول التدقيق اخلارجيتوجد فروق ذات دالل  6
ى إىل تعز التحقق من مسؤوليات جملس اإلدارة دوره يف و 

  الوظيفة

10.540  2  0.005  

0.05 * الفرق بني املتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .  

  من اإلستبيان spss الربنامج اإلحصائيباإلعتماد على خمرجات المصدر: 

  

  إختبار الفرضية:

افراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  0.601من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار -1
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  740.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن
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إلطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .وظيفةلاإىل وكمة الشركات تعزى فعال حل

افراد العينة إلجابات  )sig(عند القيمة اإلحتمالية  11.205من خالل اجلدول يتضــــــــــــــح أن قيمة اإلختبار  -2
0.05من مســتوى الداللة  قلأهذه القيمة و  004.0 ،  توجد ال هميكن قبول الفرضــية القائلة بأنال ومن مث فإنه 

امهني دوره حفظ حقوق مجيع املســـــــــــــالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .توجد فروق ذات داللة احصائية، وعليه نقبل الفرض البديل بأنه وظيفةلاإىل تعزى 

 0.53افراد العينة إلجابات  )sigعند القيمة اإلحتمالية ( 5.973من خالل اجلدول يتضح أن قيمة اإلختبار  -3
0.05أكرب من مســـــــــــــتوى الداللة هذه القيمة و  ، وق ال توجد فر  هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضـــــــــــــية القائلة بأن

ني مجيع دوره يف حتقيق معاملة املتســـــــــــاوية بالتدقيق اخلارجي و ذات داللة إحصـــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .وظيفةلاإىل املسامهني تعزى 

افراد العينــة إلجــابــات  )sigعنــد القيمــة اإلحتمــاليــة ( 2.715من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -4
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  572.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة األطراف احلفاظ على مصـدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .وظيفةلاإىل تعزى  املختلفة

افراد العينة إلجابات  )sigحتمالية (عند القيمة اإل 10.540من خالل اجلدول يتضــــــــــــــح أن قيمة اإلختبار  -5
0.05من مســتوى الداللة  قلأهذه القيمة و  0.005 ، توجد ال هميكن قبول الفرضــية القائلة بأن ال ومن مث فإنه 

الشــــفافية يف و  دوره يف حتقيق اإلفصــــاحالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .عليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية، و وظيفةلاإىل القوائم املالية تعزى 

أفراد العينة إلجابات  )sigقيمة اإلحتمالية (عند ال 10.540من خالل اجلدول يتضــــــــــــــح أن قيمة اإلختبار  -6
0.05من مســتوى الداللة  أقلهذه القيمة و  005.0 ،  توجد ال هميكن قبول الفرضــية القائلة بأنال ومن مث فإنه 

جملس ؤوليات التحقق من مسالتدقيق اخلارجي و دوره يف فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  عليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية.و  ،وظيفةلاإىل تعزى  اإلدارة
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أكرب  كانت  )4(و  )3(و  )1(بالنســبة للمحور رقم  أفراد العينة إلجابات  )sig(القيمة االحتمالية مبا أن  خالصة:
0.05مســتوى الداللة من   ليه ال توجد عبني متوســطي الوظيفة، و  ال يوجد فروقالصــفري القائل  نقبل الفرض

ركات تعزى دوره يف تفعيل حوكمة الشــد العينة حول التدقيق اخلارجي  و فروق ذات داللة احصــائية بني اجابات افرا
ية حصـــائإلة نه توجد فروق ذات دالأنقبل الفرض البديل ب )6(و  )5(و  )2(ما بالنســـبة للمحور رقم أ، إىل الوظيفة

مســــــــــتوى الداللة أكرب من  )sig(حتمالية القيمة اإلن حوكمة الشــــــــــركات تعزى اىل الوظيفة ألارجي و بني الدقيق اخل
0.05 .  

  خبرة المهنيةتعزى إلى ال أفراد العينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات *

0.05مستوى الداللة عند واالس"  -"كروسكال ختبارإستخدام إ )IV-35( يوضح جدول  الفرضية  إلختبار
  .)6ر امللحق رقم اخلربة املهنية (أنظإىل تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة ه القائلة بأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعزى  العينة أفرادنتائج الفرضية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات  :)IV-35( رقم جدول
  ربة املهنيةإىل اخل
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 )sigالقيمة اإلحتمالية ( درجة الحرية قيمة اإلختبار  الفرضية المحور
ائية حول التدقيق اخلارجي توجد فروق ذات داللة إحص 1

وكمة الشركات ضمان وجود أساس إلطار فعال حلدوره يف و 
  تعزى إىل اخلربة املهنية

0.245  3  0.970  

التدقيق اخلارجي توجد فروق ذات داللة إحصائية حول 2
  دوره يف حفظ حقوق مجيع املسامهني تعزى إىل اخلربة املهنيةو 

4.057  3  0.255  

ئية حول التدقيق اخلارجي توجد فروق ذات داللة إحصا 3
ى إىل معاملة املتساوية بني مجيع املسامهني تعز دوره يف حتقيق و 

  اخلربة املهنية

6.365  3  0.095  

ورهدة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل 4
 ربة املهنيةتعزى إىل اخل احلفاظ على مصلحة األطراف املختلفةيف 

2.068  3  0.559  

دورهو ة احصائية حول التدقيق اخلارجيتوجد فروق ذات دالل 5
ىل اخلربة الشفافية يف القوائم املالية تعزى إفصاح و يف حتقيق اإل

  املهنية

4.342  3  0.227  

ورهدة إحصائية حول التدقيق اخلارجي و توجد فروق ذات دالل 6
 ملهنيةتعزى اىل اخلربة االتحقق من مسؤوليات جملس اإلدارة يف 

4.342  3  0.227  

0.05* الفرق بني املتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  .  

  من اإلستبيان spss باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  0.245من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار -1
0.05أكرب من مســـــــتوى الداللة هذه  قيمة و  970.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضـــــــية القائلة بأن

إلطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .اخلربة املهنيةإىل وكمة الشركات تعزى فعال حل

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  4.057من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -2
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  255.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

امهني دوره حفظ حقوق مجيع املســـــــــــــالتدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ربة اهلنيةخلاإىل تعزى 
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أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  6.365من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -3
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  095.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ة بني التدقيق اخلارجي و دوره يف حتقيق معاملة املتســــــــاويفروق ذات داللة إحصــــــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ربة املهنيةخلاإىل مجيع املسامهني تعزى 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  2.068من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -4
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  595.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة االطراف احلفاظ على مصـدوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصـائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ربة املهنيةخلاإىل تعزى  املختلفة

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  4.342من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -5
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  227.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

  .ربة املهنيةخلاإىل دوره يف  تعزى التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول 

أفراد العينــة إلجــابــات  )sig(عنــد القيمــة اإلحتمــاليــة  4.342من خالل اجلــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة اإلختبــار  -6
0.05أكرب من مســــــتوى الداللة هذه القيمة و  227.0 ، وجد ال ت هومن مث فإنه ميكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســــؤوليات جملس مالتحقق من دوره يف التدقيق اخلارجي و فروق ذات داللة إحصــــائية بني إجابات أفراد العينة حول 
  .ربة املهنيةخلاإىل تعزى  اإلدارة

0.05مســـــــتوى الداللة أكرب من  كانتأفراد العينة  إلجابات  )sig(القيمة اإلحتمالية مبا أن  خالصــــــة:   نقبل
حصــــائية بني اعليه ال توجد فروق ذات داللة وق بني متوســــطات اخلربة املهنية و ال يوجد فر الفرض الصــــفري القائل 

  دوره يف تفعيل حوكمة الشركات تعزى إىل اخلربة املهنية.اد العينة حول التدقيق اخلارجي و اجابات افر 

  الفرع الثاني: إختبار الفرضية و اإلجابة على األسئلة الفرعية
  الفرضية الرئيسية:

0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية   مبادئ حوكمة الشركات.اخلارجي و  بني التدقيق  
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-Tفرضـــيات فرعية، إعتمدنا على التحليل األحادي البســـيط  )6(إلختبار الفرضـــية الرئيســـية مت تقســـيمها إىل ســـتة 

test  :كما هو موضح يف اجلدولني التاليني  

  اإلحصاء األحادي البسيط :)IV-63( الجدول رقم

  خطأ إنحراف المتوسط  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   العدد  الفرضيات
  0.05689  0.46215 4.1894 66  1الفرضية رقم 
  0.06235  0.50652 4.1667 66  2الفرضية رقم 
  0.05818  0.47268 4.1136 66  3الفرضية رقم 
  0.06925  0.56259 4.0417 66  4الفرضية رقم 
  0.06283  0.51043 4.1169 66  5الفرضية رقم 
  0.06283  0.51043 4.1169 66  6الفرضية رقم 

  من اإلستبيان spss باإلعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي المصدر:

  اإلختبار األحادي البسيط :)IV-73( الجدول رقم

  من اإلستبيان spss حصائيعتماد على خمرجات الربنامج اإلباإلالمصدر: 

  

  :1إختبار الفرضية رقم 

مة ضمان أساس إلطار فعال حلوكة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و : ال توجد عالقة ذات دالل0H الفرضية الصفرية
0.05 الشركات عند مستوى املعنوية .  

  3قيمة اإلختبار= 
اإلختبار 

)T(  
درجة 
  الحرية

القيمة اإلحتمالية 
(sig) 

إختالف 
  المتوسط

 %95درجة الحرية 
  مرتفع  منخفض

  1.3030  1.0758  1.18939 0.000 65 20.908  1الفرضية رقم 
  1.2912  1.0421  1.16667 0.000 65 18.712  2الفرضية رقم 
  1.2298  0.9974  1.11364 0.000 65 19.140  3الفرضية رقم 
  1.1800  0.9034  1.04167 0.000 65 15.042  4الفرضية رقم 
  1.2424  0.9914  1.11688 0.000 65 17.776  5الفرضية رقم 
  1.2424  0.9914  1.11688 0.000 65 17.776  6الفرضية رقم 
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ضمان أساس الطار فعال حلوكمة ة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و توجد عالقة ذات دالل: 1H الفرضية البديلة
0.05 الشركات عند مستوى املعنوية .  

  حتليل اإلختبار: *

قيمة املتوسط احلسايب أكرب من القيمة الفرضية لإلختبار، حيث بلغ نالحظ أن ) IV-36( من خالل اجلدول رقم
 T كما نالحظ أن قيمة اإلختبار، 0.46215 باملقابل قيمة اإلحنراف املعياريو  4.1894 املتوسط احلسايب القيمة

عليه و  ،2.403 باملقابل قيمتها اجلدولية 20.908 احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية حيث بلغت قيمتها احملسوبة
ا أقل من مستوى املعنوية sig (0.000( عند القيمة اإلحتماليةذات داللة إحصائية  T نقول أن قيمة 0.05 أل 

ني التدقيق اخلارجي ة إحصائية بعليه هناك عالقة ذات داللنقبل الفرض البديل، و ض الصفري و و بالتايل نرفض الفر . 
  .%95 عند درجة حرية 1.3030و 1.0758 فعال حلوكمة الشركات تقع بني حدي ثقةضمان أساس إلطار و 

  :2 إختبار الفرضية رقم

سامهني احلفاظ على حقوق مجيع املة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و ال توجد عالقة ذات دالل: 0H الفرض الصفري
0.05 عند مستوى املعنوية .  

 احلفاظ على حقوق مجيع املسامهنية إحصائية بني التدقيق اخلارجي و توجد عالقة ذات دالل: 1H الفرض البديل
0.05عند مستوى املعنوية  .  

  حتليل اإلختبار: *

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب أكرب من القيمة الفرضية لإلختبار، حيث بلغ  )IV-36( من خالل اجلدول رقم
 T كما نالحظ أن قيمة اإلختبار، 0.50652 باملقابل قيمة اإلحنراف املعياريو  4.1667 القيمةاملتوسط احلسايب 

عليه و  ،2.403 باملقابل قيمتها اجلدولية 18.712 احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية حيث بلغت قيمتها احملسوبة
ا أقل من مستوى املعنوية sig (0.000( عند القيمة اإلحتماليةذات داللة إحصائية  T نقول أن قيمة 0.05 أل 

ني التدقيق اخلارجي ة إحصائية بعليه هناك عالقة ذات داللوبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2912و 1.0421  احلفاظ على حقوق مجيع املسامهني تقع بني حدي ثقةو 

  :3 إختبار الفرضية رقم
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ني مجيع حتقيق املعاملة املتساوية بة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و ال توجد عالقة ذات دالل: 0H الفرض الصفري
0.05 املسامهني عند مستوى املعنوية .  

يع مجحتقيق املعاملة املتساوية بني ة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و توجد عالقة ذات دالل: 1H الفرض البديل
0.05 املسامهني عند مستوى املعنوية .  

  حتليل اإلختبار: *

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب أكرب من القيمة الفرضية لإلختبار، حيث بلغ  )IV-36( من خالل اجلدول رقم
 T أن قيمة اإلختباركما نالحظ ، 0.47268 باملقابل قيمة اإلحنراف املعياريو  4.1136 املتوسط احلسايب القيمة

عليه و  ،2.403 باملقابل قيمتها اجلدولية 19.140 احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية حيث بلغت قيمتها احملسوبة
ا أقل من مستوى املعنوية  sig (0.000( عند القيمة اإلحتماليةذات داللة إحصائية  T نقول أن قيمة 0.05أل 

ني التدقيق اخلارجي ة إحصائية بعليه هناك عالقة ذات داللالفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، و وبالتايل نرفض . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2298و 0.9974 تقع بني حدي ثقة حتقيق املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهنيو 

  :4 إختبار الفرضية رقم

احلفاظ على مصلحة االطراف بني التدقيق اخلارجي و ة إحصائية ال توجد عالقة ذات دالل: 0H الفرض الصفري
0.05 املختلفة عند مستوى املعنوية .  

لفة احلفاظ على مصلحة االطراف املختة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و توجد عالقة ذات دالل: 1H الفرض البديل
0.05 عند مستوى املعنوية .  

  اإلختبار:حتليل  *

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب أكرب من القيمة الفرضية لإلختبار، حيث بلغ  )IV-36( من خالل اجلدول رقم
 T كما نالحظ أن قيمة اإلختبار، 0.56259 باملقابل قيمة اإلحنراف املعياريو  4.0417 املتوسط احلسايب القيمة

عليه و  ،2.403 باملقابل قيمتها اجلدولية 15.042 قيمتها احملسوبةاحملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية حيث بلغت 
ا أقل من مستوى املعنوية sig (0.000( عند القيمة اإلحتماليةذات داللة إحصائية  T نقول أن قيمة 0.05 أل 
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ني التدقيق اخلارجي إحصائية بة عليه هناك عالقة ذات داللو  نقبل الفرض البديل،وبالتايل نرفض الفرض الصفري و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.1800و 0.9034 تقع بني حدي ثقةاحلفاظ على مصلحة االطراف املختلفة و 

  :5 إختبار الفرضية رقم

فافية يف الشإلفصاح و حتقيق اة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و ال توجد عالقة ذات دالل :0H الفرض الصفري
0.05القوائم املالية عند مستوى املعنوية  .  

القوائم  حتقيق اإلفصاح والشفافية يفلتدقيق اخلارجي و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ا: 1H الفرض البديل
0.05 املالية عند مستوى املعنوية .  

  حتليل اإلختبار: *

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب أكرب من القيمة الفرضية لإلختبار، حيث بلغ  )IV-36( رقم من خالل اجلدول
 T كما نالحظ أن قيمة اإلختبار، 0.51043 باملقابل قيمة اإلحنراف املعياريو  4.1169 املتوسط احلسايب القيمة

وعليه ، 2.403 باملقابل قيمتها اجلدولية 17.776 احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية حيث بلغت قيمتها احملسوبة
ا أقل من مستوى املعنوية sig (0.000( عند القيمة اإلحتماليةذات داللة إحصائية  T نقول أن قيمة 0.05 أل 

اخلارجي  التدقيق ة إحصائية بنيعليه هناك عالقة ذات داللنقبل الفرض البديل، و ض الصفري و التايل نرفض الفر و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2424و 0.9914 تقع بني حدي ثقة الشفافية يف القوائم املاليةحتقيق اإلفصاح و و 

  

  :6 إختبار الفرضية رقم

 التحقق من مسؤوليات اجمللسة إحصائية بني التدقيق اخلارجي و ال توجد عالقة ذات دالل: 0H الفرض الصفري
0.05 اإلدارة عند مستوى املعنوية .  

س اإلدارة  لاخلارجي والتحقق من مسؤوليات جمتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التدقيق : 1H الفرض البديل
0.05عند مستوى املعنوية  .  

  حتليل اإلختبار: *



 ممارسات التدقيق الخارجي على تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الجزائريةتأثير      رابعالفصل ال

323 
 

لغ الفرضية لإلختبار، حيث بنالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب أكرب من القيمة  )IV-36( من خالل اجلدول رقم
 T كما نالحظ أن قيمة اإلختبار، 0.51043 باملقابل قيمة اإلحنراف املعياريو  4.1169 املتوسط احلسايب القيمة

وعليه  ،2.403 باملقابل قيمتها اجلدولية 17.776 احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية حيث بلغت قيمتها احملسوبة
ا أقل من مستوى املعنوية sig (0.000( عند القيمة اإلحتماليةذات داللة إحصائية  T نقول أن قيمة 0.05 أل 

ني التدقيق اخلارجي ة إحصائية بعليه هناك عالقة ذات داللوبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2424و 0.9914 تقع بني حدي ثقة التحقق من مسؤوليات جملس االدارةو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة الفصل:
ليس و       حاولنا يف هذا الفصل دراسة واقع دور املدقق اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية، 

يثاق احلكم الراشد مإمنا أصدرت مدونة الشركات، و حوكمة مل تتبىن دليل ملبادئ واقع تطبيق هذه املبادئ ألن اجلزائر 
اليت هي عبارة عن جمموعة من اإلرشادات للشركات، حيث حاولنا تفعيل املمارسات احلالية ملبادئ الشركات  2009
تدقيق حات اليت مشلت ميدان احملاسبة والصالالتنمية، باإلستناد إىل اإلرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي و الصاد

  بإعتبارها جزء من اإلقتصاد العاملي.و  ركات اجلزائريةئم مع واقع الشذلك خللق بيئة تتالو 

  النتائج التالية: ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل
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ن املدقق اخلارجي يلعب دورا يف ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات أفراد العينة على أموافقة أغلبية  -
دف حتقيق مصاحليه حول مصداقية وشفافية األعمال اليت أبداء ر إوذلك من خالل  ا الشركة   تقوم 

طراف اليت هلا عالقة بالشركة، حيث خيصص فقرة من تقريره يبني مدى إلزامها مببادئ احلوكمة ، خمتلف األ
 ؛وهذا الرأي يكون مستندا على القوانني والتشريعات

هم مثل: حقهم حقوقمحاية مهنيا على سهم فهو جمبور قانونيا و عتبار املدقق اخلارجي وكيال عن محلة األإب -
ختاذ القرارات إ رباح يف حالة توزيعها،، احلصول على األجتماعات اجلمعية العامةإكة والتصويت يف يف املشار 

 ة؛ىل احلصول على كافة املعلومات املتعلقة بالشركإضافة إو ختفيض راس مال الشركة أفيما خيص زيادة 
خالل  املعاملة املتساوية بني خمتلف املسامهني وذلك منفراد العينة على املدقق اخلارجي حتقيق أيوافقون  -

التأكد من أن داخل كل فئة من املسامهني نفس حقوق التصويت، باإلضافة إىل حقهم يف احلصول على 
 املعلومات اخلاصة ولكن حسب أمهية عدد األسهم اليت متلكها كل فئة،

فصاح يف القوائم يلعب دورا مهما يف حتقيق الشفافية واإلن املدقق اخلارجي أفراد العينة أغلبية أيوافقون بشدة   -
يه الفين احملايد حول مدى عدالة وصدق املعلومات املتضمنة يف القوائم أبداء ر إاملالية وذلك من خالل 

 املالية ومدى متثيلها للمركز املايل للشركة؛
املديرين  عداد القوائم املالية، ترشيحإدارة املتمثلة يف كد من مسؤوليات جملس اإلأعلى املدقق اخلارجي الت  -

  ، إنتقاء املديرين غري التنفذيني باإلضافة إىل مدى إلزامها بالقوانني واملعايري.  التنفذيني

  .وكمة الشركاتره يف تفعيل مبادئ حدو القة تأثري بني املدقق اخلارجي و إتفاق أفراد العينة على أن هناك ع وعليه
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  خاتمة عامة
  

    

  

  

  

  

  

  

  

لتظليل الذي ازمات اليت كانت نتيجة التالعب و يف األونة األخرية تزعزعت الثقة مبهنة التدقيق اخلارجي جراء األ
و أ         جباريا إىل تطبيق مبادئ حوكمة الشركات إدى بالعديد من الدول أصحاب مكاتب التدقيق مما أمارسه 

نة س        التنمية مة التعاون اإلقتصادي و زمات قامت منظختياريا لضبط خمتلف املعامالت، على أثر هذه األإ
طار فعال حلوكمة الشركات وذلك من هو وجوب توافر أساس إلو أ سادس إىل املبادئ السابقة ضافة مبدإ 2004

رقابية العمل بصرامة اجلهات ال التعيمات تلزمإصدار قوانني وتنظيمات و إقتصادية شفافة بخالل بناء بيئة قانونية و 
ىل حتقيق إقابية يسعى لية ر آعتبار التدقيق اخلارجي كإالدولة. بدم مصاحل خمتلف الشركات واهليئات و فعالية مبا خيو 
الشركات  باخلصوصأكد من مدى إلتزام الشركات و مكافحة خمتلف مظاهر الفساد عليه التفصاح والشفافية و اإل
لى إهذا ما مت تناوله يف هذه الدراسة من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية: زائرية مببادئ حوكمة الشركات، و اجل
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ا من قبل في ظل حتمية تبنيهمبادئ حوكمة الشركات تفعيل  فيق الخارجي التدقييؤثر أي مدى يمكن أن 
  ؟الشركات الجزائرية

 من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل اإلجابات التالية خبصوص الفرضيات املطروحة: و 

بعد قبل الدول النامية  منممارستها بادئ حوكمة الشركات و املتزايدة مل املتمثلة يف األمهيةو  ولىللفرضية األبالنسبة 
ت العديد من صدر أخرية السنوات األ يف أن القت قبوال واسعا يف الدول املتقدمة خاصة بعد ظهور األزمات املالية.

ىل إضافة قتصادية فيما بينها باإلالدول مدونات حوكمة الشركات نتيجة للضغوطات اليت متارسها العالقات اإل
ا الشركات، اليت تمة الشركات الوسيلة اليت تراقب و مارسات، حيث تعترب حوكفضل املأاملنافسة اليت تستدعي  دار 

داء الشركات بفعالية أالشفافية لزيادة الثقة يف املعلومات احملاسبية، كما تساهم يف تقييم فصاح و  حتقيق اإلإىلدف 
شركة من ذات املصاحل مع ال طرافاألدارة واملسامهني و ىل حتديد العالقات بني كل من جملس اإلإضافة كفاءة باإلو 

  خرى.أاجلهات الرقابية كاملدقق اخلارجي من جهة جهة و 

ذلك من خالل يق و يجة النهائية من عملية التدقيعترب النتق اخلارجي دقاملاليت كان حمتواها رأي و  الفرضية الثانيةما أ
أيه الفين احملايد ر  بداءإذلك بالقوائم املالية و لة لضمان جودة إتباع مجلة من اخلطوات. يعترب التدقيق اخلارجي وسي

راف اليت طاأل تبني وضعيتها املالية ملختلفلقوانني اليت تنظم عمل الشركات و احول عدالة وسالمة تطبيق القواعد و 
أو هني اليت تثبت الربادلة و ة التخطيط مث مجع األبعملي أتباعه خطوات منهجية تبدإذلك بهلا عالقة مع الشركة، و 

ا الشركة و  الذي يعترب ة تقييم نظام الرقابة الداخلية و تلي هذه اخلطو تنفي صحة العمليات واألنشطة اليت قامت 
  ليه.إالتوصل ري يعطى رأيه حول ما مت دراسته و يف األخجوهر عملية التدقيق و 

 لشركات. حيث تسعىحوكمة اة تبادلية بني التدقيق اخلارجي و اليت تقول أن هناك عالق للفرضية الثالثةبالنسبة 
صاحل بني كية عن اإلدارة اليت ينشأ عنها تضارب املفصل امللب إىل حل املشاكل املتعلقةمبادئ حوكمة الشركات 
وبني غلبية صحاب ملكية األ(أ املسامهنيكل من اإلدارة و   بنيمشكلة عدم متاثل املعلومات خمتلف أطراف الشركة، و 

     ىل فجوة املسؤولية اليت تنشأ بني املدقق اخلارجي        إباإلضافة  املصاحل،كذلك أصحاب صغار املسامهني) و 
رجية اليت اللوصل إىل حل هذه املشاكل عليها اإلعتماد على أحد أدوات الرقابة اخلومستخدمي القوائم املالية، و 

ذلك جودة أداءه           و  ىل حتقيقإ هي التدقيق اخلارجي، كما أن التدقيق اخلارجي يسعىتتميز باالستقاللية واحلياد و 
دف إىل إختاذ داء مهامه اليت أثناء أاألسس اليت يعتمد عليها بتوفري حوكمة الشركات القوانني و ال إال يتحقق 
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اف املختلفة من هنا أصبح التدقيق اخلارجي أداة تطمئن األطر القرارات املتعلقة باإلستثمار والتمويل وغريها، و  خمتلف
  ركة تسري وفق ما نص عليه القانون. أن الش

نا لاليت فحواها أن املدقق اخلارجي يسعى إىل تفعيل مبادئ حوكمة الشركات اجلزائرية. توص الفرضية الرابعةأخريا و 
لقوي اني املتوسط و إرتباط ترتاوح بن هناك عالقة أستبيان املتمثلة يف توزيع إستمارات اإلمن خالل الدراسة امليدانية و 

العلم أن  التنمية معقتصادي و رة عن منظمة التعاون اإلمبادئ حوكمة الشركات الصادكل من املدقق اخلارجي و بني  
ا علاجلزائري الشركات على إحتواءها و هذه املبادئ مل يلزم املشرع  ى تبنيها إمنا املستجدات الدولية هي اليت أجرب

ا، كما توصلنا إىل أن املدقق اخلارجي للقيام  القوانني اليت م املهنة و تلف القوانني اليت تنظمبهمته يعتمد على خمبإراد
هلا عالقة معها، حيث أنه من خالل القيام مبهامه يفعل مبادئ حوكمة الشركات دون وجود قانون يلزمه من التأكد 

  من مدى إلتزام الشركات اجلزائرية بتطبيقها. 

  النتائج الدراسة:

  بالنسبة للجانب النظري:

لشركات، وذلك ا اتدار يعتمد على جمموعة من املعايري والقواعد والقوانني اليت توجه و  وكمة الشركات نظامتعد ح *
صاحل اصحاب املمن خالل حتديد مسؤوليات وصالحيات جملس اإلدارة من جهة واحلفاظ على حقوق املسامهني و 

  من جهة أخرى.

 ي خاصية منها يفقد مفهوم حوكمة الشركاتأتقوم حوكمة الشركات على جمموعة من اخلصائص، إذا مل تتوفر  *
، املسؤولية، الشفافية، اإلستقاللية، املساءلةساس الذي دعى إىل االهتمام به، وتتمثل يف: اإلنضباط، اإلفصاح و األ

  العدالة، املسؤولية اإلجتماعية.

دف إىل  وصول إىل نتائجإقتصادية كمدخالت للقانونية وإدارية و  مد على متطلباتنظام حوكمة الشركات يعت *
فعيل تقق احلفاظ على حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل وحتقيق اإلفصاح والشفافية و مراقبة الشركة مبا حيإدراة و 

  خارجية.و  ةالداخليدارة (تفعيل مبادئ حوكمة الشركات) عن طريق التنسيق بني اآلليات مسؤوليات جملس اإل

  دارة املخاطر.إل يف السلوك األخالقي، الرقابة واملساءلة و ترتكز حوكمة الشركات على ثالث ركائز أساسية تتمث *
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نفصال امللكية إى لنظرا ألمهية موضوع حوكمة الشركات فسرته عدة نظريات منها نظرية حقوق امللكية اليت تقوم ع *
عدم احل و نتج عنه مشكليت تضارب املص دارة الذينفصال امللكية عن اإلإساسها أ نظرية الوكالة اليتعن الرقابة، و 

 1985سنة  )Williamson(قام وليام سون و  1937متاثل املعلومات، نظرية تكاليف الصفقات اليت ظهرت سنة 

ذلك الصفقات و ليف اىل ختفيض تكإن فعالية املعلومة هي اليت تؤدي أىل إذلك من خالل التوصل بتطوير النظرية و 
، نظرية 2009التنظيمية فتحصلت هذه الدراسة على جائزة نوبل لإلقتصاد سنة إدراج العوامل السلوكية و من خالل 

مبصاحل املسامهني،  قتالعها مما قد يضرإن املسريين يرسلون جذورهم يف الشركة حىت يصعب أالتجذر واليت تقوم على 
ني قتصادية عبارة عن تعاقدات، فحاوال كل من الباحثن العالقات اإلأى نظرية العقد اليت تدور فكرة النظرية عل

ة ىل تصميم العقود املثلى اليت حتافظ على حقوق طريف العقد فحصلت دراسإ بنغيت هولسرتومو  أوليفر هارت
  .2016الباحثني على جائزة نوبل لإلقتصاد سنة 

ا بادرت بإصدار مدونة ميثاق احلكم الراشد يف  * مارس سنة  11رغم تأخر اجلزائر يف تبين حوكمة الشركات إال أ
  املتوسطة الصناعة التقليدية.من طرف وزارة املؤسسات الصغرية و  2009

ن للقيام بعمله ادارة الذي يشكل جلجملس اإلخلية تتمثل يف التدقيق اخلارجي و * تنقسم آليات احلوكمة إىل آليات دا
منافسة سوق رجية تتثمل يف التدقيق اخلارجي و ليات اخلاما اآلأجلنة التعيينات، ات و جلنة التدقيق، جلنة املكافئ

  .والقوانني لتشريعاىل إباالضافة  اإلستحواذواإلندماجات و  داريسوق العمل اإلاملنتجات (اخلدمات) و 
 اإلقتصادي عاونالت منظمة اأصدر اليت املبادئ نأ غري الشركات حوكمة مبادئ الدولية اهليئات من العديد أصدرت *
  دولة. أي طرف من تبنيها ميكن باملرونة تتميز التنميةو 
 وعدالة المةس مدى حول رأيه إبداء من مستقلو  مؤهل مهين شخص ا يقوم منهجية عملية هو اخلارجي التدقيق *

  الداخلية. الرقابة نظام فعاليةو  عليها املتعارف احملاسبية املعايري بتطبيق اإللتزام مدىو  للشركة املايل املركز
مال خمتلفة بأع يقوم أن عليه كما  حقوق، من له ما دراية على يكون أن جيب مبهامه اخلارجي املدقق يقوم حىت *

  موضوعي و فعال.بشكل از عملية التدقيق على أكمل وجه و إلجن
، ةعلى املدقق اخلارجي أن يتحلى بصفات نذكر منها: األمانة املهنية، احملافظة على أسرار املهنة، الكفاءة املهني *

  املعرفة.بذل العناية املعنية، الصرب والقدرة على التصرف، الثقافة و 
  أخرى. ال تقدمي خطوة عنمنها و بعة ال ميكن التخلي عن أي مير التدقيق اخلارجي خبطوات رئيسية ومتتا *
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كتشاف إلتفعيل مبادئ حوكمة الشركات من قبل املدقق اخلارجي عليه تلبية إحتياجات مستخدمي القوائم املالية ب *
  .والعناية املهنية ذلك من خالل حتليه بالشك املهيناخلطأ والغش والتصرفات غري القانونية و 

  ية.اليب الكمية يف التنبؤ بإستمرارية الشركة باإلضافة إىل املؤشرات املالعلى املدقق اخلارجي اإلعتماد على األس *
ليت مشلت خمتلف الومات إىل خمتلف أطراف الشركة، و صدور معايري تقارير التدقيق يف اجلزائر يسهل وصل املع *

من خالل هم، و صاحلني ميكن أن يؤثر على ميف حالة عدم إعالم املسامهاليت ميكن أن تطرأ على الشركة و  التغريات
  .بني اإلدارة واملسامهني زة وصلهذه التقارير ميكن التقليل من عدم متاثل املعلومات وعليه يعترب التدقيق اخلارجي مه

ستقاللية  ثقة مستخدمي القوائم املالية، وتعترب إ احلياد يزيد مني املدقق اخلارجي باالستقاللية و من خالل حتل *
  الركيزة األساسية لعملية التدقيق.حيادية املدقق اخلارجي و 

  بالنسبة للجانب التطبيقي:
ن بعض ذلك ألاس إلطار فعال حلوكمة الشركات، و وجود أس أمبدخلارجي و هناك إرتباط ضعيف بني التدقيق ا *

  أفراد العينة ال يؤيدون أن تقرير املدقق اخلارجي يتضمن فقرة توضح مدى إلتزام الشركة مببادئ حوكمة الشركات.
ا الشركة، تلتزم هذه األالوضوح يف مجيع األضفاء الشفافية و إل * والواجبات  د احلقوقخرية بتحديعمال اليت تقوم 

نحها هلا لسلطة اليت متذلك وفق اي الشرح الكايف هلا، و أاملسؤوليات الناجتة بكل وضوح وكذلك الصالحيات و 
  .سرتاتيجية تتوافق مع مصاحل الشركةإوضع القانون و 

جي يسعى ذلك ألن املدقق اخلار دأ احلفاظ على حقوق املسامهني، و مبرتباط قوي بني التدقيق اخلارجي و هناك إ* 
  داء مهامه احلفاظ على حقوق املسامهني، نذكر منها:أثناء أ

ويل األسهم حتفعالة، كما له احلق يف التنازل و تأمني أساليب تسجيل األسهم بشرط أن تكون هذه األساليب  -  
  ث تكون هذه العملية عقالنية.حبي

مساء أب مهها: قائمةأبصفة منتظمة، من الوقت املناسب و حق كل مساهم احلصول على املعلومات اخلاصة يف  - 
مجايل لغ اإلذلك بصفة دورية، املبدارة و ادارة، تقرير جملس اإلكذلك املشاريع اليت قدمها جملس اإلدارة و القائمني باإل

  حمافظ احلسابات...اخلاملصادق عليه من قبل 

س أ ر ذلك حسب حصة كل مساهم يفاحلق يف التصويت واملشاركة يف اجلمعية العامة واحلصول على األرباح و  -  
  مال الشركة.

  كتتاب .سهم املعروضة لإل ولوية يف شراء األله األ -  
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ائري تعيني اجلز جرب املشرع أعالمهم بالتطورات احلاصلة يف الشركة، إجل احلفاظ على حقوق املسامهني و أمن  *
  ذلك دون التدخل يف التسيري الشركة.حمافظ احلسابات و 

الل السماح للقانون ذلك من خاملة املتكافئة بني املسامهني، و املع أمبدباط متوسط بني التدقيق اخلارجي و رتإهناك  *
دون التمييز  س مجيع املسامهنين هذا التحديد مياصوات اليت حيوزها كل مساهم بشرط ساسي للشركة بتحديد األاأل

نحها له القانون. كل احلقوق اليت ميلومات الكافية اليت متس الشركة و ينتج عن هذا احلصول على املعأخرى، و فئة عن 
مصلحة نفس  ن ليس لكل صاحبأصحاب املصاحل يتمثلون يف املستثمرين، البنوك، املوردين، العمال، غري أحيث 

و أختالس الت اإلال يف حاإلتصرفات غري القانونية يتم تبليغها لكافة اصحاب املصاحل احلقوق، كما أن ليس كل ا
  صول الشركة.أاالفالس أو متس 

لك لتأييد معظم ذفصاح والشفافية يف القوائم املالية، و أ حتقيق اإلمبدباط متوسط بني التدقيق اخلارجي و * هناك ارت
عارف عليها تيه الفين احملايد على مدى التزام الشركة باملبادئ احملاسبية املأر  بداءإن املدقق اخلارجي يقوم بأفراد العينة أ

لية، كما تعمل ضفاء الشفافية على القوائم املاذلك إلدى متثيلها لوضع احلقيق للشركة و موالنظام احملاسيب املايل و 
  خطاء احلاصلة فعال حلماية حقوق املسامهني.فصاح عن األالشركة على اإل

دارة جملس اإل نذلك ألدارة ، و التحقق من مسؤوليات جملس اإل أمبدباط متوسط بني التدقيق اخلارجي و رتإ* هناك 
التايل بو مسؤول عن محاية مصاحل الشركة و حد املسامهني فهأعتباره إس مال الشركة بأمن ر  %20ميلك على االقل 

دقيق للمسؤوليات  و ذلك بتحديد املديرين التنفذينيمن هذه املسؤوليات نذكر منها: مراقبة محاية مصاحل املسامهني، و 
 السري احلسن للمؤسسة وفقا للقانون من خالل تعارض املصاحل بنيستقرار و وضع نظام تقييمي فعال، ضمان اإلو 
نصاف والشفافية عتماد على معايري اإلذلك باإلادلة بني خمتلف فئات املسامهني و ختاذ قرارات عإطراف املصاحل، أ
  ت.آكافحتديد املو  نتقاء شفافةإعتماد على معايري خالقية، ترشيح املديرين التنفذيني باإلأ معايريو 

  التوصيات:
  ذلك حملافحة خمتلف مظاهر الفساد.سس قوية حلوكمة الشركات و أوضع  *
يف جمال ن احملافل الدولية للتكويتفاقيات و ىل اإلإنظمامها إذلك بكبة اجلزائر للمستجدات الدولية و ضرورة موا  *

  حوكمة الشركات.
ل إىل افضل و وىل لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات ال تكفي للوصالتنظيمات تعترب اخلطوة األلتزام بالقوانني و اإل *

  مهية تطبيقها.أطراف عن منا جيب إقناع خمتلف األاملمارسات للحوكمة وإ
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لك لتحقيق ذبقواعد وآداب السلوك املهين و ملدق اخلارجي باإللتزام خالقي يلزم اأصدار اجلزائر ميثاق إضرورة  *
  جودة التدقيق اخلارجي.

  لزام الشركات اجلزائرية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات قانونيا.إ *
ليها خمتلف اشكال إغرس ثقافة حوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية من خالل القيام بالتظاهرات العلمية يستدعى  *

  النتائج اليت توصلت إليها. ودولية يف جمال حوكمة الشركات و الشركات وتقدمي دراسات عربية 
زائرية اليت إصدار ستكمال معايري التدقيق اجلإحمافظي احلسابات صف الوطين للخرباء احملاسبيني و يتوجب على امل *

حمللية اخلارجي من قبل الشركات مصداقية عمل املدقق امعايري فقط، وذلك لزيادة موثوقية و  )12(اثىن عشر منها 
  الدولية.و 

العملي للمدققني اخلارجيني من خالل وضع دورات تدريبية من طرف اهليئة املسؤولة عن أهيل العلمي و * زيادة الت
دف حتديث املعلومات و هذ   تنمية املهارات.ه املهنة 
يني من معرفة الواقع معساتذة اجلاألالعات اجلزائرية تنظيم امللتقيات والندوات العلمية لتمكني الطلبة و على اجلام *

لي هلذا التخصص،    اجلانب العمن معظم الطلبة املتخصصني يف التدقيق جيهلون املهين ملهنة التدقيق اخلارجي، أل
  املهنيني من خالل تبادل اخلربات.كادمييني و ل التواصل بني األيفعتقوم بتبالتايل و 
ا بدقة حبيث ي حتديدهأ القوانني املنظمة هلذه املهنة زيادة مسؤوليات املدقق اخلارجي من خالل سد الثغرات يف *

  ال يتمكن املدقق اخلارجي محاية نفسه حتت بذل العناية املهنية.
ل العداد تقريره عن مدى فعالية الرقابة الداخلية من خإفصاح الكايف عند عتماد املدقق اخلارجي على اإلإضرورة  *

ا.ب اإلما مدى جتاو حتديد نقاط الضعف يف الشركة و    دارة من خالل التصحيحات اليت قامت 
اب بواسطة جلنة التدقيق تعأحتديد ارجي من طرف املهيئات املهنية وذلك بتعيني وعزل و ستقاللية املدقق اخلإتدعيم  *

  الزامي للمدقق اخلارجي.  ىل التغيري اإلإضافة باإل
  فاق الدراسة:آ

  خرى، نقرتح منها:أعتبار هذه الدراسة بداية للدراسات إميكن 
  ميكن دراسة عالقة التدقيق اخلارجي بكل مبدأ على حدى من مبادئ حوكمة الشركات. *
  مسامهة قواعد السلوك املهين يف الرفع من جودة التدقيق اخلارجي يف ظل حوكمة الشركات. *
  طار حوكمة الشركات.إمسامهة نظرية العقد يف محاية حقوق املسامهني يف  *
  شركة.داء الأمدى مسامهة معايري تقارير التدقيق اجلزائرية يف رفع  *
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  .2014 احلسابات"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،العملية ملراجعة مصطفى سليمان، "األسس العلمية و  حممد -71
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 حممد مصطفى سليمان، "حوكمة الشركات و معاجلة الفساد املايل و اإلداري"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -72
2006.  

ة، املديرين التنفيذيني"، الدار اجلامعيان، "حوكمة الشركات ودور أعضاء جمالس اإلدارة و حممد مصطفى سليم -73
   .2008مصر، 

ائم املالية"، عناصر اإلفصاح يف القو عبد السالم البيومي، "احملاسبة واملراجعة يف ضوء املعايري و حممود حممد  -74
  .2003 منشأة املعارف، اإلسكندرية،

عربية اإلجراءات"، مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة ال"املرجعة: املفاهيم و املعايري و مصطفى عيسى خضري،  -75
  . 1996السعودية، الطبعة الثانية، 

ا-حوكمة الشركات (جذورهاة املالية اإلقتصادية العاملية و مصطفى يوسف كايف، "األزم -76 ا-أسبا -تداعيا
  .2013آفاقها)، مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 

كتبة اجملتمع العريب "، م-قتصاد املعرفةإيف ظل البيئة اإللكرتونية و –بات مصطفى يوسف كايف، "تدقيق احلسا -77
  .2014 األوىل، عمان،  التوزيع، الطبعةللنشر و 

اجلامعة  القانونية"، دارقتصادية و دراسة يف األسس اإل–املعتصم باهللا الغرياين،"حوكمة شركات املسامهة  -78
  .2008 اإلسكندرية، اجلديدة،

شحاتة السيد شحاتة، " دراسات يف اإلجتاهات احلديثة يف املراجعة"، الدار اجلامعية، منصور أمحد البديوي و  -79
  .2001اإلسكندرية، 

 تقييم األداء"، دار املعرفة اجلامعية،شركات: مدخل يف التحليل املايل و منري إبراهيم هندي، "حوكمة ال -80
  .2001 الطبعة األوىل،اإلسكندرية، 

  .2006 غسان فالح مطارنة، "حتليل القوائم املالية"، دار امليسرة، األردن، الطبعة األوىل،مؤيد راضي خنفر و  -81
ار حامد للنشر "، دspssالعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برجمية  النجار، "اإلحصاء يف الرتبية و نبيل مجعة صاحل -82

  .2007 التوزيع، عمان،و 

 ،العملية"، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثانيةىل التدقيق من الناحية النظرية و هادي التميمي، "مدخل إ -83
2004.  
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 وليد ناجي احليايل، "اإلجتاهات احلديثة يف التحليل املايل"، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، عمان، -84
2004.  

محد حامد أعة: مراجالتطبيق"، الكتاب األول، تعريب و امرسون هنكي، "املراجعة بني النطرية و وليم توماس و  -85
  .2003 كمال الدين سعيد، دار املريخ، الرياض، السعودية،حجاج و 

، التطبيق"، دار الوراق للنشر، األردن، الطبعة األوىل"مراجعة احلسابات بني النظرية و  يوسف حممود جربوع، -86
2007.  

  الدوريات:مجالت و ال

دراسة تطبيقية –أمحد عبد الرمحن املخادمة، "أثر نظم املعلومات احملاسبية احملوسبة يف إختاذ القرارات اإلستثمارية  -1
  .2007 ،2"، جملة املنارة، جامعة مؤتة، األردن، العدد -على الشركات األردنية

لة رماح ة الوكالة"، جمدورها يف ختفيض مشاكل نظريسلمان، "حوكمة الشركات و  علي خلفبتول حممد نوري و  -2
  . 2014، 14الدراسات، عمان، العدد للبحوث و 

راسات دميية للدديلمي عمر، "العوامل املؤثرة يف على إستقالل مراجع احلسابات"، جملة األكابراق حممد و  -3
، جانفي 17دد ،الع-شلف–القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي وم اإلقتصادية و اإلنسانية، قسم العلاإلجتماعية و 

2017 .  
ا"، جملة آدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات و بشرى عبد الوهاب حممد حسن، "دليل مقرتح لتفعيل جلنة الت -4 ليا

  .2012 ،22، العدد 8اإلدارية، جامعة الكوفة، اجمللد قتصادية و الغري للعلوم اإل
حسني صاحل كرمي، "دور إجراءات املدقق اخلارجي يف بيان قدرة الشركات على حليحل و جليلية عيدان  -5

 ، سبتمرب45، العدد 23"، جملة احملاسب، اجمللد -حبث تطبيقي يف ديوان الرقابة املالية اإلحتادي–اإلستمرارية 
2016.  

دراسة حالة – القطاع املصريف العريب حبار عبد الرزاق،"اإللتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل إلرساء احلوكمة يف -6
  .2009، 7ال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد"، جملة إقتصاديات مش-دول مشال إفريقيا

ات الصناعية ارير املالية للشركحسني أمحد دحدوح، "مسؤولية مراجع احلسابات يف إكتشاف التضليل يف التق -7
  .2006 ،1، العدد 22القانونية، اجمللد للعلوم اإلقتصادية و معة دمشق العوامل املؤثرة يف إكتشافه"، جملة جاو 
لة احملاسب جم دورها يف تعزير ابعاد تلك اجلودة"،عوامل املؤثرة يف جودة التدقيق و حكيم محود فليح ساعدي، "ال -8

  .2016 سمرب، دي46، العدد 23اجمللد  املدققني، العراق،نونية، تصدرها نقابة احملاسبني و القاللعلوم احملاسبية و 
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خليل أبو سليم، "قياس أثر اإللتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب اإلستثمارات األجنبية (أدلة ميدانية  -9
  .2014 ،1، العدد 3نسانية، اجمللد من البيئة األردنية)"، جملة جامعة جازان، فرع العلوم اإل

 "،العلمية لعمل الشركات املسامهة يف العراقاألسس و كات يف إرساء خولة عبد احلميد حممد، "دور حوكمة الشر  -10
  .2012، 12، العدد 8اإلدارية، العراق، اجمللد جملة الغري للعلوم اإلقتصادية و 

ظرية تطبيقية: حالة دراسة ن–املستثمرين إبراهيم صاحل، "تقرير املراجعة وفجوة التوقعات بني املراجعني و رضا  -11
  .2002، سبتمرب 2لعدد احملاسبية، اجلمعية السعودية للمحاسبة،  ا"، جملة البحوث -مصر
 اإلقتصادية على إستقرار النظام املايل"، جملة دراساتد، "أثر جودة املعلومة املالية و لعرابة مولو رمية مناع و  -12

 .2014، 1اقتصادية، العدد 
-اسة ميدانيةدر –كرمية نسرسن، "أثر اإللتزام األخالقي للمراجعني على تفعيل حوكمة الشركات زغدار أمحد و  -13

  .2014 ،3"، جملة املؤسسة، العدد 
 دراسة تطبيقية لعينة من املصارف–للتنبؤ بفشل املصارف   Sharrordزهراء صاحل اخلياط، "إستخدام منوذج -14

، العدد 36"، جملة تنمية الرافدين، جامعة  املوصل، العراق، اجمللد -)2009-2007(األهلية يف حمافظة نينوى للمدة 
115، 2014.  

لبحوث رباح"، جملة كلية التجارة لمسري كامل حممد عيسى، "أثر جودة املراجعة اخلارجية على عمليات إدارة األ -15
  .2008 ، جويلية2، العدد 45العلمية، جامعة اإلسكندرية، اجمللد 

شرة دورية اصة، نصربينة بوهوارة، "إطالق املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات"، مركز املشروعات الدولية اخل -16
  .2009 ،16إجتاهات، العدد إفريقيا "حوكمة الشركات قضايا و  مشالللشرق األوسط و 

نظر مدققي  وجهاتعبد الرزاق حممد الفرح، "العوامل املؤثرة على تضييق فجوة التوقعات يف التدقيق:  -17
  .2013 ، جويلية1، العدد 16املستثمرين يف األردن"، اجمللة العربية للمحاسبة، اجمللد احلسابات اخلارجيني و 

عدد املتوسطة"، جملة الباحث، الهياكل متويل املؤسسات الصغرية و  عبد الوهاب دادن، "اجلدل القائم حول -18
7 ،2009-2010.  

نة اوكسلي) يف رفع كفاءة مه-ة عبد املنعم سيد علي، "دور قانون (ساربينزسامأعلي حسني الدوغجي و  -19
  .2011، 86قتصاد، جامعة املستنصرية، العراق، العدد اإلدارة و لتدقيق اخلارجي"، جملة اإلا

نمية الرافدين، كلية ت علي سليان النعامي، "منودج حماسيب مقرتح للتنبؤ بتعثر شركات املسامهة العامة"، جملة -20
  .2006 ،28، العدد 83اإلقتصاد، جامعة املوصل، اجمللد اإلدارة و 
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-دراسة تطبيقية– لعاملة يف فلسطنيجهاد مطر، "منوذج مقرتح للتنبؤ بتعثر املنشات املصرفية اعلي شاهني و  -21
  .2011 ،4، العدد 25"، جملة لألحباث (العلوم اإلنسانية)، جامعة النجاح نابلس، فلسطني،  اجمللد 

دد "، جملة الباحث، الع-دراسة مقارنة مع مصر–علي عبد الصمد عمر، "إطار حوكمة املؤسسات يف اجلزائر  -22
12 ،2013.  
محد حممد وحسني امحد دحدوح، "دور جلان التدقيق يف احلد من اإلحتيال يف الشركات املسامهة السورية أعمر  -23
  .2013، 02، العدد 29القانونية، اجمللد قتصادية و جامعة دمشق للعلوم اإل دراسة ميدانية"، جملة–

قيق املتعارف يف ظل معايري التد -حوكمة الشركات–عمر إقبال توفيق املشهداين، " تدقيق التحكم املؤسسي  -24
  .2013 ،2عليها "اطار مقرتح""، جملة أداء املؤسسات اجلوائرية، جامعة ورقلة، العدد 

عمر إقبال توفيق املشهداين، "تدقيق التحكم املؤسسي (حوكمة الشركات) يف ظل معايري التدقيق املتعارف  -25
  .2012 ،2"، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد -إطار مقرتح–عليها 

دوره يف الرفع من جودة األداء يف د أهم اآلليات يف نظام احلوكمة و عمر شريفي، "الدقيق الداخلي كأح -26
  . 2015، 7املؤسسة"، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد 

عمر شريقي، "التنبؤ بالفشل املايل للمؤسسة بني مسؤولية املدقق و اإلدارة يف ضوء معيار التدقيق الدويل رقم  -27
، 19لعددإدارية، جامعة حممد خيضر بسكرة،  او  جلزائري"، جملة أحباث إقتصاديةالتشريع او  -املنشاة املستمرة– 570

  .2016جوان 
اصة (دراسة اخلكمة يف املصارف السورية العامة و فاتن كريزان، "مسامهة التدقيق الداخلي يف تطبيق احلو  -28

  .2013، 4، العدد 19مقارنة)"، جملة املنار، دمشق، اجمللد 
دراسة ميدانية –رفع جودة املعلومة املالية يف ظل حوكمة الشركات فاطمة الزهراء رقايقية، "مسامهة التدقيق يف  -29

  .2004 ،1قتصادية، العدد "، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإل-لعينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
يئة بأثرها على جودة القوائم املالية املنشورة يف ان املراجعة يف حوكمة الشركات و جمدي حممد سامي، " دور جل -30

  .2009يوليو  ،2العدد  ،46سكندرية، اجمللد األعمال املصرية"، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإل
البحوث التجارية، كلية حوكمة الشركات"، جملة الدراسات و حممد خليل، "دور احملاسب اإلداري يف إطار  -31

  .2003 ،2التجارة، جامعة بنها، العدد 
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األشغال و  بالفشل املايل ملؤسسات البناء منوذج هولدر يف التنبؤ"مدى فاعلية منوذج التمان و غيب، مليكة ز  -32
قتصادية إلالتسيري، كلية العلوم القانونية و ا"، ملفات األحباث يف اإلقتصاد و -دراسة ميدانية–العمومية اجلزائرية 

  .2015 سبتمرب ،2، اجلزء 4، املغرب، العدد -وجدة–جتماعية، جامعة حممد األول اإلو 
القوانني التعليمات حالة دراسية للشركات شركات املسامهة ما بني احلوكمة و مها حممود رمزي رحياوي، "ال -33

  .2008 ،1، العدد 24اجمللد  –قتصادية والقانونية املسامهة العامة العمانية"، جملة جامعة دمشق للعلوم اإل
ادية يف حالة املؤسسات العمومية اإلقتص–يف ضوء نظرية الوكالة مهدي شرقي، "مراقبة املديرين التنفذيني  -34

  .2015 ،1املالية، جامعة الوادي، العدد ت احملاسبية و "، اجمللة اجلزائرية للدراسا-التشريع اجلزائري
ثرها باألداء مدى تأقة بني حمددات السلوك اإلداري وتكلفة الوكالة للملكية و مؤيد حممد علي الفضل، "العال -35
  .2013، ديسمرب 2، العدد 16دراسة حالة يف العراق"، اجمللة العربية للمحاسبة، اجمللد –

ة، العدد دورها يف تطوير مناذج الرقابة على األداء"، جملة العلوم اإلداريبد العليم، "نظرية الوكالة و جنايت إبراهيم ع -36
1 ،1991.  

العلوم ة والتسيري و قتصاديدقيق"، جملة العلوم اإلمشكلة فجوة التوقعات يف بيئة التنور الدين مزياين، "أبعاد  -37
  .2015 ،14التجارية، جامعة املسيلة، العدد 

دميية للدراسات ألكانوي احلاج، "مقاربة جودة املعلومة احملاسبية يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري"، جملة ا -38
  .2013، 9 اإلنسانية، العدداإلجتماعية و 

 هيفاء مالك كاظم، "حتليل أمهية العوامل املؤثرة يف إستقالل مراجع احلسابات"، جملة الغري للعلوم اإلقتصادية -39
  .2013 ،29، العدد 9اإلدارية، جامعة الكوفة، العراق، اجمللد و 

زة من دولة يف قطاع غحيادهم ى استقالل املراجعني اخلارجيني و يوسف حممود جربوع، "العوامل املؤثرة عل -40
  .2004 ،76، العدد 26قتصاد، جامعة املوصل، اجمللد اإلدارة و تنمية الرافدين، كلية اإل فلسطني"، جملة

ضييق تة التوقعات بني اجملتمع املايل ومراجعي احلسابات القانونيني وطرق معاجلة و يوسف حممود جربوع، "فجو  -41
  .2004 ، يونيو2، العدد 12سالمية (سلسلة الدراسات االنسانية)، اجمللد هذه الفجوة"، جملة اجلامعة اإل

يوسف حممود جربوع، "مدى مسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي املستقل عن معاجلة االراء املتحفظة يف  -42
، مارس  24، العدد دنر تقارير املراجعة وفقا ملعايري املراجعة الدولية"، جملة اجملتمع العريب للمحاسبني القانونيني، األ

2004.  
  المنشورات:التقارير و 
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إجراءات ألهداف العامة للمراجع املستقل و ، "ا200اإلحتاد الدويل للمحاسبني، املعيار الدويل للتدقيق رقم  -1
  املراجعة وفقا ملعايري املراجعة.

املراجع جتاه الغش عند مراجعة القوائم ، "مسؤوليات 240اإلحتاد الدويل للمحاسبني، املعيار الدويل للتدقيق رقم  -2
  املالية".

  أدلة االثبات. )500(اإلحتاد الدويل للمحاسبيني، "املعيار الدويل  -3
لعربية، اإلداري"، جامعة الدول ات)، "احلوكمة واإلصالح املايل و املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (أعمال املؤمترا -4

2009.  
مسيحة فوزي، "تقييم مبادئ حوكمة الشركات يف مجهورية مصر العربية"، أوراق عمل، املركز املصري للدراسات  -5

  .2003، أفريل 82اإلقتصادية، العدد 

العشرين "، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، وكمة الشركات يف القرن  احلادي و سوليفيان جون وآخرون،"ح -6
2003.  

دة الصاعلشركات يف اإلقتصاديات النامية و )، "تأسيس حوكمة اCIPEدولية اخلاصة (مركز املشروعات ال -7
  . 2002اإلنتقالية"، مارس و 
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  .2002 "،الشركات

  أطروحات:
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توراه، علوم حتديات التطبيق"، أطروحة دك بن فرج زوينة، "املخطط احملاسيب البنكي بني املرجعية النظرية و -2

  .2014-2013إقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 



 المراجعقـائمة  

345 
 

-طة يف اجلزائرساملتو دراسة حالة املؤسسات الصغرية و – "إشكالية متويل املؤسسات االقتصاديةالعايب ياسني، -3
  .2011-2010طينة، "، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، ختصص: اإلقتصاد املايل، جامعة قسن

على عينة  دراسة حالة اجلزائر: باإلسقاط–عبدي نعيمة، "أثر هيكل امللكية يف حتقيق فعالية حوكمة الشركات  -4
"، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح -2013-2010من مؤسسات املسامهة خالل الفرتة 
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  إستمارة االستبيان ):1(الملحق رقم 

  -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

  علوم التسييركلية العلوم اإلقتصادية والتجارية و 

   النظام المحاسبي الماليتدقيق و التخصص: 

  LMDطار تحضير شهادة دكتوراه إستبيان في إستمارة إ

  بعنوان: دور التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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  -دراسة حالة الجزائر-

  ؛بعدحتية طيبة و 

اليت ، و "دور التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركاتطروحة دكتوراه حتت عنوان: "أمتام إطار إيف     
بادئ حوكمة ملبراز الدور الذي يلعبه املدقق اخلارجي يف التأكد من مدى تطبيق الشركات اجلزائرية إىل إدف 

  .2004التنمية سنة عن منظمة التعاون اإلقتصادي و رة الشركات الصاد

موضوعية مع و  ستمارة املرفقة بكل دقةجناز هذا البحث العلمي مبأل اإلإرجو من سيادتكم احملرتمة مبساعديت يف ن   
ت انؤكد لكم حرصنا على السرية التامة للمعلوم، و توصيات خبصوص البحثتقدمي ذ أمكن و إجاباتكم إتربير 
  ا ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي.إمن طرفكم و  ةاملقدم

 حرتام.اإلخري تقبلوا منا فائق التقدير و يف األو           

  عداد الباحثة:إمن                                                                        

  بن شهيدة فضيلة    

 مالحظات هامة:

  ) يف اخليار املناسبX(الرجاء من سيادتكم وضع عالمة *

  *يف حالة اإلجابة بغري موافق أرجوا من سيادتكم تربير إجاباتكم

  المحور األول: معلومات عامة

  الجنس:

  ذكر                                            أنثى         

  العمر:

 سنة    40سنة اىل  30من                سنة    30أقل من        

 سنة  50سنة                               أكثر من  50سنة اىل  40من       

  المستوى العلمي:
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  ماسرت                      ماجستري                                                        ليسانس               

  دكتوراه                    دراسات أخرى                   

  التخصص:

 حماسبة                           ختصص آخر                             مالية               

  الوظيفة:

  أستاذ جامعي                      حمافظ احلسابات                                  خبري حماسيب      

  الخبرة المهنية:

 سنوات  10سنوات إىل  5سنوات                     من  5أقل من             

 سنة  15سنة                أكثر من  15سنوات إىل  10من          

  

  

  

 

  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات المحور الثاني:

  جابةاإل  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد   موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

لى إضفاء نوع من الشفافية املدقق اخلارجي يعمل ع  01
ا الشركةو    الوضوح يف مجيع األعمال اليت تقوم 

          

يتضمن  تقرير املدقق اخلارجي فقرة يوضح فيها مدى إلتزام  02
  الشركة مببادئ حوكمة الشركات

          

تنفيذ القانون بالسلطة يعمل املدقق اخلارجي على  03
  النزاهة بأسلوب مهين و طريقة موضوعيةو 
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امهنيوزيع املسؤوليات بني املسيتأكد املدقق اخلارجي من ت  04
ة واملديرين حسب القوانني والتشريعات أعضاء جملس اإلدار و 
  ذلك من أجل ضمان حتقيق مصاحل األطراف اخلارجيةو 

          

 

  المحور الثالث: دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمين

  جابةاإل  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

على تامني أساليب تسجيل و نقلاملدقق اخلارجي يعمل  01
  حتويل ملكية االسهمو 

          

لومات اخلاصة يفحق كل مساهم يف احلصول على املع  02
 بصفة منتظمة من طرف املدقق اخلارجيالوقت املناسب و 

          

ال املسامهني حلقهم يفتأكد املدقق اخلارجي من إستعم  03
  املشاركة يف إجتماع اجلمعية العامةالتصويت و 

          

يف إنتخاب أعضاءالتأكد من ممارسة املسامهني حلقهم  04
على حصصهم من أرباح كذلك يف احلصول جملس اإلدارة و 

  الشركة

          

عمل املدقق اخلارجي على توصيل املعلومات الكافية إلختاذ  05
 القرارات املتعلقة بالتغريات األساسية يف الشركة كتعديل يف

ساسي أو مواد تأسيس الشركة أو زيادة او ختفيض النظام األ
  رأمسال الشركة

          

           حقوق صغار املسامهنيعلى املدقق اخلارجي احلفاظ على  06
           املدققني اخلارجيني قابلني للمساءلة من قبل املسامهني  07
  

  المحور الرابع: دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين

  جابةاإل  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

أن تداول األسهم يتسمعلى املدقق اخلارجي التأكد من  01
  الشفافية باإلفصاح و 
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على املدقق اخلارجي أن يطلب من جملس اإلدارة أو املدراء  02
 التنفذيني اإلفصاح عن املصاحل اخلاصة باملسامهني قد تتصل

  بعمليات أو مبسائل متس الشركة

          

يكفل العمليات جي أنينبغي على املدقق اخلار   03
اإلجراءات املتصلة باإلجتماعات العامة للمسامهني و 

  املعاملة املتكافئة للمسامهني كافة

          

ينبغي على املدقق اخلارجي التأكد من أن يكون للمسامهني  04
داخل كل فئة نفس حقوق التصويت سواء كان صاحب 

ول احلصأن يتمكنوا من السهم بنفسه أو مفوض عنه، و 
  على املعلومات اخلاصة بذلك قبل شراء األسهم

          

  

  المحور الخامس: دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة األطراف المختلفة

  جابةاإل  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

املدقق اخلارجي مسؤول عن محاية حقوق أصحاب املصاحل  01
مستثمرين، مقرضني، املوردين ...إخل حسب ما ينص  من

  عليه القانون

          

طراف ذات العالقة بالشركة بكلاملدقق اخلارجي يبلغ األ  02
  التصرفات غري القانونية اليت تتعرض هلا الشركة

          

تأكد املدقق اخلارجي من ما إذا متكن أصحاب املصاحل من  03
  إنتهاك حقوقهماحلصول على تعويض يف حالة 

          

حق أصحاب املصاحل من احلصول على املعلومات من  04
  طرف املدقق اخلارجي بصفة دورية عن أداء الشركة

          

  

  الشفافية في القوائم الماليةمدقق الخارجي في تحقيق اإلفصاح و المحور السادس:دور ال

  جابةاإل  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد   موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة
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املدقق اخلارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن كافة  01
ملتعلقة بأداء الشركة، امللكية وأسلوب احلوكمة املسائل ا

  ذلك حلماية حقوق املستثمرينو 

         

ول عن اإلفصاح  عن مدى مصداقيةاملدقق اخلارجي مسؤ   02
القوائم املالية ومدى متثيلها للمركز املايل  موضوعيةو 
ذلك للحفاظ ك األسلوب املستخدم يف إعدادها و كذلو 

  على ثقة مستخدميها

         

املدقق اخلارجي يعترب املسؤول عن اإلفصاح عن سياسة  03
داف الشركة أهعن ت املمنوحة للمديرين التنفديني و املكافئا

  حقوق التصويتوملكية األغلبية و 

         

على املدقق اخلارجي اإلفصاح عن األخطاء اجلوهرية املتوقعة  04
  و احلاصلة فعال

         

عن قائمة أعضاء جملس اإلدارة املدقق اخلارجي يفصح  05
م و    حوافزهموكبار املديرين ومرتبا

         

على املدقق اخلارجي التأكد من مدى إعتماد الشركة على  06
  غري املالية لالفصاحواملالية و ية املعايري احملاسب

         

  

  

  

  المحور السابع: دور المدقق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس اإلدارة

  جابةاإل  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

           املدقق اخلارجي يقوم مبساءلة جملس اإلدارة  01
من أن جملس اإلدارة يوفر كاملاملدقق اخلارجي يتأكد  02

ى ن يعمل علأو كذلك سالمة القواعد املطبقة و  املعلومات
  املسامهنيحتقيق مصاحل الشركة و 

          

على املدقق اخلارجي أن يتأكد من أن جملس اإلدرة حيقق  03
  معاملة متكافئة بني خمتلف فئات املسامهني
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تزمدارة يلجملس اإلاملدقق اخلارجي يقوم بالتأكد من أن  04
 أن يأخذ بعني اإلعتبار إهتمامات كافةبالقوانني السارية و 
  أصحاب املصاحل

          

تأكد من مسؤوليات جملساملدقق اخلارجي مسؤول عن ال  05
ملديرين ية و ترشيح ااملتمثلة يف إعداد القوائم املالاإلدارة و 

  كذلك مكافئات أعضاء جملس اإلدارةالتنفذيني و 

          

هايفصل املدقق اخلارجي يف شفافية املعايري اليت يعتمد علي  06
  جملس اإلدارة يف إنتقاء األعضاء غري التنفذيني.

          

املدقق اخلارجي يعمل على مراقبة جملس اإلدارة حول متابعته  07
قياس كفاءة ممارسة الشركة ملبادئ حوكمة الشركات و إجراء 

  التعديالت عند احلاجة

          

  توصيات:

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

...........................................................................  

  

  

  في األخير نشكركم على مساعدتكمو 

 لمعيار الجنس"  Mann-Whitney" وتني" –ختبار "مان إ ):2الملحق رقم (
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Rangs 

 N Rang moyen الجنس

Somme des 

rangs 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 الطار فعال لحوكمة الشركات

52 ذكر 32,55 1692,50

14 انثى 37,04 518,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

52 ذكر 35,36 1838,50

14 انثى 26,61 372,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

52 ذكر 33,11 1721,50

14 انثى 34,96 489,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على 

 مصلحة االطراف المختلفة

52 ذكر 31,82 1654,50

14 انثى 39,75 556,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 االفصاح و الشفافية في القوائم المالية 

52 ذكر 33,39 1736,50

14 انثى 33,89 474,50

Total 66   

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس االدارة

52 ذكر 33,39 1736,50

14 انثى 33,89 474,50

Total 66   

Testa 

 

التدقيق الخارجي دور 

في ضمان اساس 

الطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة االطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق االفصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس االدارة

U de Mann-Whitney 314,500 267,500 343,500 276,500 358,500 358,500

W de Wilcoxon 1692,500 372,500 1721,500 1654,500 1736,500 1736,500

Z -,796 -1,523 -,331 -1,411 -,087 -,087

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

,426 ,128 ,741 ,158 ,931 ,931

a. Critère de regroupement : الجنس

  

  

  

 عمر" لمعيار الKruskal-Wallis" "واالس – كروسكالختبار "إ ):3الملحق رقم (
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Rangs 

العمر N Rang moyen 

التدقيق الخارجي في ضمان اساس دور 

 الطار فعال لحوكمة الشركات

سنة 30اقل من  4 39,50

سنة 40سنة الى 30من  15 30,33

سنة 50سنة الى  40من  28 36,89

سنة 50اكثر من  19 29,74

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

سنة 30اقل من  4 23,63

سنة 40الى سنة 30من  15 27,27

سنة 50سنة الى  40من  28 36,05

سنة 50اكثر من  19 36,74

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

سنة 30اقل من  4 25,00

سنة 40سنة الى 30من  15 29,40

سنة 50سنة الى  40من  28 34,25

سنة 50اكثر من  19 37,42

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على 

 مصلحة االطراف المختلفة

سنة 30اقل من  4 42,75

سنة 40سنة الى 30من  15 27,70

سنة 50سنة الى  40من  28 34,43

سنة 50اكثر من  19 34,76

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 االفصاح و الشفافية في القوائم المالية 

سنة 30اقل من  4 35,13

سنة 40سنة الى 30من  15 21,53

سنة 50سنة الى  40من  28 33,61

سنة 50اكثر من  19 42,45

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس االدارة

سنة 30اقل من  4 35,13

سنة 40سنة الى 30من  15 21,53

سنة 50سنة الى  40من  28 33,61

سنة 50اكثر من  19 42,45

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

الطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

تحقيق المعاملة في 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة االطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق االفصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس االدارة

Khi-deux 2,526 3,723 2,441 2,584 10,191 10,191

Ddl 3 3 3 3 3 3

Signification asymptotique ,471 ,293 ,486 ,460 ,017 ,017

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : العمر 

 

 مستوى العلمي" لمعيار الKruskal-Wallis" "واالس – كروسكالختبار "إ): 4الملحق رقم (
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Rangs 

 N Rang moyen المستوى العلمي 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 الطار فعال لحوكمة الشركات

29 ليسانس 39,26

6 ماستر 32,25

8 ماجستير 27,63

8 دكتوراه 29,75

15 دراسات اخرى 28,00

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

29 ليسانس 38,66

6 ماستر 33,92

8 ماجستير 22,50

8 دكتوراه 22,31

15 دراسات اخرى 35,20

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

29 ليسانس 35,14

6 ماستر 31,50

8 ماجستير 38,06

8 دكتوراه 18,19

15 دراسات اخرى 36,87

Total 66  

الخارجي في الحفاظ على دور التدقيق 

 مصلحة االطراف المختلفة

29 ليسانس 36,02

6 ماستر 36,50

8 ماجستير 33,38

8 دكتوراه 21,69

15 دراسات اخرى 33,80

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 االفصاح و الشفافية في القوائم المالية 

29 ليسانس 34,40

6 ماستر 42,08

8 ماجستير 24,31

8 دكتوراه 20,50

15 دراسات اخرى 40,17

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس االدارة

29 ليسانس 34,40

6 ماستر 42,08

8 ماجستير 24,31

8 دكتوراه 20,50

15 دراسات اخرى 40,17

Total 66  
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Testa,b 

 

الخارجي دور التدقيق 

في ضمان اساس 

الطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة االطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق االفصاح و 

افية في القوائم الشف

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس االدارة

Khi-deux 5,172 7,653 6,655 3,887 8,749 8,749

Ddl 4 4 4 4 4 4

Signification asymptotique ,270 ,105 ,155 ,422 ,068 ,068

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : العلمي المستوى 

 

   تخصص" لمعيار الKruskal-Wallis" "واالس – كروسكالختبار "إ:  )5(الملحق رقم 
Rangs 

 N Rang moyen التخصص 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 الطار فعال لحوكمة الشركات

1 مالية 37,50

44 محاسبة 32,16

21 تخصص اخر 36,12

Total 66  

الخارجي في حفظ حقوق دور التدقيق 

 المساھمين

1 مالية 50,00

44 محاسبة 33,35

21 تخصص اخر 33,02

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

1 مالية 29,50

44 محاسبة 33,78

21 تخصص اخر 33,10

Total 66  

على  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ

 مصلحة االطراف المختلفة

1 مالية 45,50

44 محاسبة 32,18

21 تخصص اخر 35,69

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 االفصاح و الشفافية في القوائم المالية 

1 مالية 56,50

44 محاسبة 31,47

21 تخصص اخر 36,67

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس االدارة

1 مالية 56,50

44 محاسبة 31,47

21 تخصص اخر 36,67

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

الطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

جميع المتساوية بين 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة االطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق االفصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس االدارة

Khi-deux ,682 ,764 ,066 ,921 2,552 2,552

Ddl 2 2 2 2 2 2

Signification asymptotique ,711 ,682 ,967 ,631 ,279 ,279

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : التخصص 

 

  لمعيار الوظيفة" Kruskal-Wallis" "واالس – كروسكالختبار "إ:  )6(الملحق رقم  

 

Rangs 

 N Rang moyen الوظيفة 

اساس دور التدقيق الخارجي في ضمان 

 الطار فعال لحوكمة الشركات

34 محافظ الحسابات 31,85

26 خبير محاسبي 34,87

6 استاذ جامعي 36,92

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

34 محافظ الحسابات 38,43

26 خبير محاسبي 32,40

6 استاذ جامعي 10,33

Total 66  

في تحقيق المعاملة  دور التدقيق الخارجي

 المتساوية بين جميع المساھمين

34 محافظ الحسابات 32,69

26 خبير محاسبي 38,15

6 استاذ جامعي 17,92

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على 

 مصلحة االطراف المختلفة

34 محافظ الحسابات 36,63

26 خبير محاسبي 31,54

6 استاذ جامعي 24,25

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 االفصاح و الشفافية في القوائم المالية 

34 محافظ الحسابات 36,74

26 خبير محاسبي 34,77

6 استاذ جامعي 9,67

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس االدارة

34 محافظ الحسابات 36,74

26 خبير محاسبي 34,77

6 استاذ جامعي 9,67

Total 66  



 المالحق

365 
 

 
 

Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

الطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة االطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق االفصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس االدارة

Khi-deux ,601 11,205 5,873 2,715 10,540 10,540

Ddl 2 2 2 2 2 2

Signification asymptotique ,740 ,004 ,053 ,257 ,005 ,005

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : الوظيفة 

 

  خبرة المهنية" لمعيار الKruskal-Wallis" "واالس – كروسكالختبار "إ:  )7(الملحق رقم 
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Rangs 

 N Rang moyen الخبرة المھنية 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 الطار فعال لحوكمة الشركات

سنوات 5اقل من   6 34,00

سنوات 10سنوات الى  5من   15 31,40

سنة 15سنوات الى  10من   21 34,05

سنة 15اكثر من   24 34,21

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

سنوات 5اقل من   6 24,25

سنوات 10سنوات الى  5من   15 27,97

سنة 15سنوات الى  10من   21 37,98

سنة 15اكثر من   24 35,35

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

سنوات 5اقل من   6 28,33

سنوات 10سنوات الى  5من   15 26,30

سنة 15سنوات الى  10من   21 31,95

سنة 15اكثر من   24 40,65

Total 66  

التدقيق الخارجي في الحفاظ على دور 

 مصلحة االطراف المختلفة

سنوات 5اقل من   6 40,92

سنوات 10سنوات الى  5من   15 30,80

سنة 15سنوات الى  10من   21 30,74

سنة 15اكثر من   24 35,75

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 االفصاح و الشفافية في القوائم المالية 

سنوات 5من اقل   6 24,33

سنوات 10سنوات الى  5من   15 28,77

سنة 15سنوات الى  10من   21 33,21

سنة 15اكثر من   24 39,00

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس االدارة

سنوات 5اقل من   6 24,33

سنوات 10سنوات الى  5من   15 28,77

سنة 15سنوات الى  10من   21 33,21

سنة 15اكثر من   24 39,00

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

الطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

الحفاظ على  في

مصلحة االطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق االفصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس االدارة

Khi-deux ,245 4,057 6,365 2,068 4,342 4,342

Ddl 3 3 3 3 3 3

Signification asymptotique ,970 ,255 ,095 ,559 ,227 ,227

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : المھنية الخبرة 

 

 

 

 

 

 

  


